




	

	
	

��������	��		
-	�����		
	��.	���

����������������	
	

gmbat1649@gmail.com	
	
	
	

mailto:gmbat1649@gmail.com
mailto:gmbat1649@gmail.com
https://github.com/thesathyan
https://github.com/thesathyan
https://github.com/thesathyan


�����������	:	N.	Sathya	-	experimentsofme@gmail.com	

மின் லாக்கம்	:	சீ.ராேஜஸ்வரி	-		sraji.me@gmail.com	

ெவளியீ 	:	FreeTamilEbooks.com	

	

உரிைம	:		Creative	Commons	Attribution	Non	Commercial	4.0	international
license	
உரிைம	–	கிரிேயட் வ்	காமன்ஸ்.	எல்லா ம்	ப க்கலாம்,	பகிரலாம்.	
	

	
	
	
������������
அத்தியாயம்	ஒன் 	5	
அத்தியாயம்	இரண் 	8	
அத்தியாயம்	 ன் 	10	
அத்தியாயம்	நான் 	12	
அத்தியாயம்	ஐந் 	15	
அத்தியாயம்	ஆ 	18	
	அத்தியாயம்	ஏ 	22	
அத்தியாயம்	எட் 	25	
அத்தியாயம்	ஒன்ப 	27	
அத்தியாயம்	பத் 	30	
அத்தியாயம்	பதிெனா 	34	
அத்தியாயம்	பன்னிரண் 	36	
அத்தியாயம்	பதின் ன் 	39	
அத்தியாயம்	பதினான் 	41	
அத்தியாயம்	பதிைனந் 	46	
அத்தியாயம்	பதினா 	48	
அத்தியாயம்	பதிேன 	52	
அத்தியாயம்	பதிெனட் 	56	
அத்தியாயம்	பத்ெதான்ப 	63	

	

mailto:experimentsofme@gmail.com
mailto:sraji.me@gmail.com


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
�����	������	���

பதி லகிற் 	வந் 	ஒன்றைர	வ டங்கள்	 ட	 யவில்ைல	என்	 ய
தி ப்திக்காக	எ திக்	ெகாண் ந்த	எனக் 	உடல்நலமில்லாமல்	ேதறி	வந்
ெகாண் ந்தேபா 	இம்மாதிரி
வைலயில்	எ த	 ம்	என்ற	தகவல்	ஆனந்தவிகடனில்ெவளியான	ஒ
கட் ைரயில்	இ ந் 	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்இப்ெபா ம்	எனக் 	கணினி	பற்றிய
ஞானம்	மிக ம்	 ைற .
ஏேதா	எ கிேறேன	தவிர	இன் ம்	பல	 ட் மங்கள்	பி படவில்ைல

1960-/	களில்	எ தத்	 வங்கிேனன்.	எந்த	பத்திரிைகக் ம்அ ப்பிய
கிைடயா .	காதல்	வசப்	பட் ந்தேபா 	கவிைத	எ த	 யற்சித்ேதன்.
நாடகங்கள்	பல	எ தி	இயக்கி	ந த்தி க்
கிேறன்.	சி கைதகள்	எ தியி க்கிேறன்.	1966-/	ம்	வ டம்	கைலமகள்	இதழில்



நாராயணஸ்வாமி	அய்யர்	நிைன 	நாவல்	ேபாட் 	அறிவித்தி ந்தார்கள்.	நான்	ஏன்
பங் 	ெபறக் டா 	என் ம்	எண்ணம்	எழேவ,	ஒ 	நாவல்	எ திேனன்.
ெபற்றஅ பவங்க ம்	என்	மன	அபிலாக்ைஷக மாக	க உ வாக்கிஒ 	நாவல்
எ திேனன்.	அைத	தபாலில்	ேபாதிய	ஸ்டாம் க டன்	(	அவர்கள்	தி ப்பி	அ ப்ப
ஏ வாக	)பதி த்	தபாலில்	Ack	.Due	என் ம்	 ைறயில்	அ ப்பிேனன்.	ஒ 	வாரம்
கழிந் ம்
அவர்கள்	ெபற் க்ெகாண்டதற்கான	ஆதாரமாக	ACK.	DUE	FORM	அவர்கள்
ைகெய த் டன்	வராததால்	தபால்	நிைலயத்தில்	விசாரித்ேதன்.	என்ன
ெகா ைம.!அ 	அ ப்பப்படாமல்	அங்ேகேய	இ ந்த .	கைடசி	நா ம்

ந்தி ந்த .	தபால்	நிைலயத்தா டன்	சண்ைட	ேபாட்ட தான்	மிச்சம்.	ஒ
மாதத்
க் 	ேமல்	உைழத்த 	வீணாகி	இ ந்த .	இப்ேபா 	அதைன	 	தட் 	என்

வைலப்	 வில்	பதிவி கிேறன்.	ஆதர 	இ க் ம்	என்ற	நம்பிக்ைகயில்	வாரம்
இரண் 	அத்தியாயங்கள்	பதிவிட
உத்ேதசம்	.	 ன்	 ட் ேய	ஆதர க் 	நன்றி	 றிக்	ெகாள்கிேறன்.
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	(கைலமகள்	நாராயணசாமி	அய்யர்	நிைன 	நாவல்	ேபாட் க்காக	1966-/	ம்
வ டம்	எ தியைத	 	தட் ப்	பதிவி கிேறன்	)	

க்கில்	ஆக்ஸிெஜன்	ட் ம்,	உடலின்	ேசார் ம்,உள்ளத்தின்	ப ம்,	இ ண்ட
எதிர்காலத்தின்	நிைனைவ	ரங்கசாமியின்	நிைனவில்	நி த்திய .இ ட் ல்
ஒளிையத்	ேதட	கடந்த	கால	நிகழ்ச்சிகைள	அைச	ேபாட்டவரின்	கண்களில்	நீர்
அ ம்பிய .	எண்ணத்	தறியில்	கடந்த	நிகழ்ச்சிகள்	இைழேயாட	இைழேயாட,
எதிர்காலத் 	ேசாைப,வி 	ெவள்ளிேபால்	ெதன்ப ம்	த வாயில்,	தறி	அ ந்த .,
நர்ஸின்	நைடேயாைச	ேகட் .

விரிப்ைப	சரி	ெசய் ,	ஆக்ஸிெஜன்	ட் ைப	மாற்றிப்	ெபா த்தி”டக்,	டக்,”என்ற
மிதிேயாைச	ெவளிப்படக்	கடந் 	ெசன்ற	நர்ஸின்	வி ப் 	ெவ ப்பற்ற	கடைம
உணர்ைவக்	கண்ட ம்,	காலம்	யா க் ம்	காத்தி ப்பதில்ைல	என்ற	உண்ைம ம்
ெதள்ெளனத்	ெதரிந்த .	“	காலத் டன்	கால ம்	ேபாட் 	ேபா கிறாேனா”	என்ற
நிைன 	உதித்த ம்	உள்ளம்	ெவ ம்பிய .	“	ஆண்டவேன	நான்	சாகக்
டா .எனக் 	இன் ம்	எவ்வளெவா	கடைமகள்	இ க்கிறேத.	காலேன	என்ைன

அண்டாேத	“என் 	ேவண்ட ம்	ெவ ம்ப மகக்	கிடந்தவரின்	நிைன த்	தறி
மீண் ம்	ஓட	ஆரம்பித்த .	த்றியின்	இைழேயாட்ட	எண்ணங்கள்	பா ைவ	 ற்றிேய
பின்னப்	ப கிற .	ஏன்.?இ ண்ட	எதிர்காலத்தின்	வி 	ெவள்ளியாக
பா ைவத்தான்	காண்கிறாேரா.?
அன் 	ேவைல	ேத ெசன்ற	பா 	ஒ 	மாதகாலத் க் 	தி ம்பி	வரேவயில்ைலேய.
அந்த	இள	வயதிேலேய	எதிர்பாராத	ஏமாற்றத்தின்	ஏகேபாக	உரிைமக் 	ஆளாக்கப்
பட் விட்டான்	பா .	ேவைல	ேத 	வந்தவைனக்	கண்ட ம்	ேவைல	இ க்கிற
என் 	ெசான்னவர்கள்	எள்ளி	நைகயா னர்.	உடல்	வளர்ச்சி	 ைற 	என்
நிராகரித்தனர்.	ஏமாற்றம்	அவன்	உள்ளத்ைத	ைவரமாக்கிய .	ேவைலயில்லாமல்
தி ம்ப	மாட்ேடன்	என் 	உ தியாய்	இ ந்தவன்	 யற்சிெயல்லாம்
க்கால்ேதால்விதான்,ேவைல	கிைடக்கவில்ைல	என்ற	நிைலையப்

ெபா த்தவைரயில்.ஆனால்	கால்	பங் 	ெவற்றி,உலகத்தின்	நடவ க்ைககைள
அந்த	இைடக்	காலத்தில்	உணரக்	கிைடத்த	வாய்ப்பினால்.		கைடசியில்	வீ 	வந்
ேசர்ந்தவன்	எ த்த	காரியங்கைள	எண்ணிய	விதத்தில்	 ப்ப 	அவ்வள
எளிதல்ல	என்ற	உண்ைம	உணர்த்தப்	பட்டவனாக	இ ந்தான்.	தந்ைதையக்
கண்ட ம்	தாங்க	 யாத	ேவதைனயா ம்	அவமானத்தா ம்	நிைல	 ன்றிப்
ேபானான்.
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அப்ப 	அன் 	மனெமா ந் 	வந்தவன்	இன் 	வாழ்வின்	அ ப்ப யில்	காெல த்
ைவத்தி க்கிறான்.	அவைன	ஒளிவட்டமாகக்	காண்பதில்	தான்	ெபரிய		தவ
ெசய்கிேறாேமா	என் 	ரங்கசாமி	உ கினார்.அவர்	அப்ப 	நிைனக்கக்
காரண ண் .	தன்	 த்த	பிள்ைளகளால்	ஏமாற்றப்	பட் 	பழிக்கப்	பட்ட	அவர்	 ட்ட
பால்	 த்த	 ைனயாயிற்ேற.	தன்ைனப்	பழிப்பவர்	 ற்றா ம்	உற்றா ம்	மட் மா?
உலக மா.?அப்ப 	என்ன	பழிதான்	ெசய் விட்ேடாம்	தன்	இ 	 த்த	பிள்ைளகள்
அப்ப 	நடந் 	ெகாண் க்க	ேவண் யதில்ைல.	தான்	ேவண் யதில்ைல	என்
நிைனத்தால்	நடக்காெதன்ற	காரியமாயி ந்தால்	இப்ப 	ஒ 	நிைலேய
ஏற்பட் க்காேத.
கஷ்ட	நஷ்டங்கைளப்	பற் 	வர 	பார்க் ம்ேபா ம்	சில	சமயங்களில்	ஒ
அலாதியான	தி ப்தி	ஏற்ப கிற .	நிவர்த்திக்கப்பட	 யாத	காரியங்களி ம்	சில
நன்ைமகள்	ெதரிகிற .	தன்	காரியங்கைளப்	பழித் தனக்ெகதிராக	கிளம்பி ள்ள
பிள்ைளகளால்	நன்ைமகள்	ஏ ம்	ஏற்படாவிட்டா ம்	 ன்பங்களாவ 	தவிர்க்கப்
பட் 	விட்டேத.இல்ைலெயன்றால்	என் ம்	ஒேர	ேபாராட்டமாயி ந்தி க் ம்.
இப்ேபா ம்	ேபாராட்டம்	இல்ைலெயன்றல்ல.	இப்ேபாைதய	ேபாராட்டங்கள்	வாய்க் ம்
வயிற் க் ம்	பாைதயைமக் ம்	பணியில்தான்.	மற்றப யி ந்தால்	 டேவ	மனப்
ைகச்சல்க ம்	 சல்க ம்	 டேவ	இ ந்தி க் ம்.	தன்	 ய	ெகௗரவ ம்
எண்ண	ஈ பா க ம்	ெசயல்க ம்பிற க்காக	விட் க்	ெகா க்க	ேவண்
இ ந்தி க் ம்.	விட் க்	ெகா த் 	வா ம்	வாழ்க்ைகயில்
சந்ேதாஷ்மி ந்தி க் ம்	இ 	பக்க ம்	அந்த	எண்ணமி ந்தி ந்தால்.	இ
ைக ம்	ேச ம்ேபா தாேன	ஓைசதான்	எண்ணியப 	இரண்டாம்	 ைற	மணந்த
தவ 	என்றால்,	தவ 	எ 	சரி	எ 	என் 	நிர்ணயிக்கப்	பட யாத	ஒ
சந்தர்ப்பத்தினால்	ஏற்ப ம்	ஒ 	 ேவயாயி க் ம்.	எந்த	ஒ 	ெகாள்ைகக் ம்
இரண் 	வாதம்	இ க் ம்.	அ 	சந்தர்ப்ப	 ழலால்	அவரவர்	ஏற் ம்	 ைவப்
ெபா த்த .	தான்	ெசய்த 	தவ 	அல்ல	என்ற	எண்ணம்	இறக் ம்	த வாயி ம்
இ ப்ப 	தன்	ெகாள்ைகயின்	,	 வின்	சரித்தன்ைமையக்	காட் கிற .	ேம ம்
தன்	இரண்டாம்	மைனவி	தன்	 த்தாள்	பிள்ைளகைள ம்	தன்	பிள்ைளகள்	ேபால்
கவனித்த 	எல்ேலா ம்	அறிந்தேத.	அறிந்தைத	இல்ைலெயன் 	நி பிக்க
யல்வ 	ெசயல்	நிகழ்த்தியவைரப்	பழிப்பதற்ேக	ஆ ம்.	அ 	யார்	 ற்ற மல்ல.

ேம ம்	இ ந்த	ஒேர	ெபண் ம்	மண ந் 	 ம்	 த்தன மாக	எங்ேகா
இ க்கிறாள்.	.இவர்கள்	எல்ேலா ம்	தன்	சா க்காவ 	வ வார்கள்.	வந் 	ஒ
ெசாட் க்	கண்ணீர்	வ த்தால்	அவர்களின்	அறியாைம ம்	மன்னிக்கப்ப ம்.
ஆனால்	சாைவ	எதிர்பார்க் ம்	நிைலயிலா	ரங்கசாமி	இ ந்தார்.?வளர்ந்த
பிள்ைளகள்	வளர்க்கப்பட்ட	விதத்திலாவ 	வளர்ந் 	வ ம்	பிள்ைளகள்
வளர்க்கப்பட	ேவண் ேம..	அதற் 	பற் ேகால்	ேபால்	பா ைவ	நா வ 	சரியா.
பா ேவா	 யமாக	வாழ	இப்ேபா தான்	வாழ்வில்	அ ெய த் 	ைவத்தி க்கிறான்.



தன்னாேலேய	தாங்க	 யாத	வ ைமப்	பிணிைய	அந்த	இளம்	பிள்ைள
தாங் மா.?	ெதய்வேம	தனக் 	சா 	வரக்	 டா 	என்ற	பிரார்த்தைனேய
அ க்க 	எ ந்த .	பிரார்த்திக் ம்ேபாெதல்லாம்	பா ைவேய	ேகா 	காட் ம்
ெதய்வம்	அவனிடேம	தன்	ெபா ப் கைள	 மத்தச்	ெசய் மா.?	சிந்தைனகள்
சிக்கலில்	 ழலச்	 ழல	எண்ணம்	தைட	ப கிற .	ெநஞ் 	வலிக்கிற .
இேதா....டாக்டர்	ேபாகிறாேர...அவைர	 ப்பிடலாமா	“	டாக்டர்	“
வாழ்க்ைகயில்	கிைடத்த	ெப ம்	ெவற்றி	பா க் 	அவைனப்	ெபா த்தவைர
அவனாகேவ	ேத ப்	ெபற்ற	ேவைலதான்.	ேவைல	என்பைதவிட	பயிற்சி	என்பேத
சரியா ம்	 ன் 	வ ஷங்களில்	ஒ 	வ ஷத்ைத	ஓரள 	 த்தாயிற் .	தான்
சம்பாதிக் ம்ேபா 	தன்	 ம்பம்	எவ்வள 	மகிழ்ச்சியைட ம்.	அப்பா க் 	சரி
நிகராகப்	பணிக் ப்	ேபாகலாம்.	தன்ைன ம்	தந்ைதைய	மதிப்ப 	ேபால்	தம்பிகள்
மதிப்பார்கள்..	அம்மா ம்	ஒ வித	ஸ்ெபஷல்	கவனிப்ைபக்	காட் வாள்.	ஆனால்
இன் ம்	ெகாஞ்ச	நாளில்	அப்பா	ரிைடயர்	ஆகிவி வாேர.	அப்ேபா 	இந்தக்

ம்பம்	ஒ வன்	சம்பாதித் 	வாழ	ேவண் 	இ க் ேம.	வித்தியாசம்
தந்ைதக் ப்	பதில்	தான்	ெபா ப் கைள	ஏற்பதாகத்தான்	இ க் ம்.	வ ைம
ஒழியா .	சந்ேதாஷம்	இ க்கா .	எண்ணிய 	நடக்கா 	ெமாத்தத்தில்
வாழ்க்ைகேய	 ைவக்கா .	நடக்காத	ெசயல்கைள	நடப்பதாக	பாவித் இன்ப ம்
ன்ப ம்	அைடபவர்கள்	ஏராளம்.	ஆனால்	வ ைமயிேலேய	பிறந்

வ ைமயிேலேய	வா ம்	பா க் 	இன்பத்ைத	பற்றி ம்	 க	வாழ் 	பற்றி ம்
சிந்திக்கக் ட	 யா .இதைனவிட	கஷ்டமில்லாமல்	இ ந்தால்	சரி	என்ற	 ற
உணர்ச்சிேய	அந்த	இள	வயதிேலேய	ஏற்பட் விட்ட .	எதிர்காலத்ைத	எதிர்
ேநாக் ம்ேபா 	எதிர்பாராத 	ஏ ம்	இ க்கலாகா 	என்ற	ெகாள்ைக	அவைன
அறியாமேலேய	அவனிடம்	இ ந்த .,அவன 	பிற்காலத்தில்	ெபரி ம்	உதவிய .
ரங்கசாமி ம்	பா க் 	அ க்க 	 ம்	அறி ைர	“நல்லைத	எதிர்பார்.
அல்லாததற் ம்	தயாராய்	இ 	“என்ப தான்.

”	பா 	உனக் 	அர்ெஜண்டாக	ஒ 	ெசய்தி	வந்தி க்கிற .	உன்	அப்பா,
ஆஸ்பத்திரியில்	ெகாஞ்சம்	சீரியசாம்...உடேன	ேபா.”	ெசய்தி	ெசான்னவன்

க்க மில்ைல.,	பா 	பறந் 	விட்டான்.	ஆஸ்பத்திரி	வாசலில்	தைட	ெசய்த
காவலர்கைள ம்	சட்ைட	ெசய்யாமல்	பதறிச்	ெசன்ற	பா ைவ	ரங்கசாமி
ன்னைக டன்	வரேவற்றார்,தா ம்	தம்பிக ம்	இ ந்தனர்.	பயங்கரமான
ழ்நிைலைய	எதிர்பார்த் ச்	ெசன்ற	பா க் 	ரங்கசாமி	இ ந்த	விதம்	ஆ தல்

தந்த .

“என்னேவா	ஏேதா	என் 	பயந் 	விட்ேடன்.நீங்களானால்	அரச	தர்பாரில்
இ க்கிறமாதிரி	இ க்கிறீர்கேள.	உடம் 	பரவாயில்ைலயா	அப்பா,	டாக்டர்	என்ன
ச்ப்ல்கிறார்.?	டாக்டர்	எங்ேக.?”



“ேடய்,	ேடய்,	பதட்டப்படாேத.!ஏேதா	உங்கைள	எல்லாம்	பார்க்க ம்	ேபால	இ ந்த .
டாக்டரிடம்	ெசான்ேனன்.	உனக் ம்	ெசய்தி	அ ப்பினார்கள்.கவைலப்பட
எ ேமயில்ைல.	“	

	 	என் 	வ ம்	 ச் க்	காற்ைற ம்	கட் ப்ப த்த	 யன் 	 ழ
சணிக்காைய	ேசாற்றில்	மைறக்க	 யன்றார்	ரங்கசாமி.	அைண ம்	தீபச் டர்

நின்ெறரி ம்ேபா 	ஏற்ப ம்	பிரகாசம்	அலாதியாக	அவர்	 கத்தில்	ெதரிந்த .
ெதரிவித்தைத	உண ம்	வயதில்ைலேய	பா க் .	அவ ம்	நம்பினான்.	சிறி
ேநரம்	எல்ேலா மாகப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தனர்.	வீட் க் ப்	ேபாக	ேநரமாகிவிட்ட
என் 	உணர்த்தப்	பட்டார்கள்.	பிக்னிக்	வந்த	பிள்ைளகள்	ேபால்	 	 ெவன்
இ ந்தனர்	தம்பிகள்.கல்யாணி	அம்மா க் 	ஏேதா	ெதரிந் ம்	ெதரியாத
ேபான்ற	பிரைம.	அந்த	பிரைமயிேலேய	கட் ப்பட் க்	கிடக்க	ஏங்கிய 	உள்ளத்தின்
ஒ 	ப தி.	 பனி

ேபான்ற	 நிைல	ெதளியத்	ெதாடங்கினால்	அங் 	ெதரி ம்	காட்சி...அப்பப்பா
.பயங்கரம்
ெதய்வேம..	ேவண்டாம்	இந்த	நிைல..	எைத ம்	ேகா 	காட்டாேத
எண் வெதல்லாம்	எண்ணமாகேவ	இ க்கட் ம்	கணவைன	ம ைற	 ர்ந்
ேநாக்கினாள்	கல்யாணி	அம்மா.	அவர்	 கத்தில்	கண்ட	அசாதாரண	அைமதி
கல்யாணி	அம்மா க் 	உ திையத்	தந்த .	கண	ேநரம்	தான்	நிைனத் 	கலங்கி
விட்ட	ைபத்தியக்	காரத்தனத்ைத	நிைனத் ச்	சிரித்தாள்	சிரிப் டன்	விைட ம்
ெபற் 	வீட் க் க்	கிளம்பினார்கள்.	அவர்கள்	அைனவ ம்	சிறி 	 ரம்
ெசன்ற ம்	பா ைவ	மட் ம்	விளித்தார்	ரங்கசாமி.	மற்றவர்கள்	தயங்கி	நின்
ம ப ம்	ெதாடர்ந் 	ெசன்றார்கள்.	அ கில்	வந் 	நின்ற	பா ைவ	தன்	அ கில்
அமரச்	ெசய்தார்	ரங்கசாமி.
என்ெனன்னேவா	ேபசத் த்த 	மனம்.	எண்ணியைத	எல்லாம்	ெசால்லில்
ெகாட் னால்	ெகாட் யவற்றின்	 	சக்திைய ம்	பா 	தாங் வானா.?சில	சமயம்
தாங் ம்	சக்தி	இல்லாதவர்களிட ம்	தாங்க	 யாத	 ைமகள்	தவிர்க்க	 யாத
சமயங்களில்	ஏற்றப்ப ம்ேபா ,	ெப ம்பா ம்	ஆண்டவேன	அைத
ஏற் க்ெகாள்கிறான்.,	ஏற் க்	ெகாள்வான்	என்ற	நம்பிக்ைக	ேவண் ம்.	பல
விஷயங்கைள	மைறக்க	 யன்றார்	ரங்கசாமி.	 யவில்ைல.	ஒ 	ெப ங்கைதேய
அவ க் க்	 றினார்.ெசால்லப்பட்ட	விஷயங்கெளல்லாம்	ேகட்ட	பா க் 	தன்
தந்ைத	எவ்வள 	ெபா ைமேயா 	வாழ்வின்	ஏற்ற	தாழ் கைளத்	தாங்கி
வந்தி க்கிறார்	என் 	ெதரிந்த .	வ ைமயி ம்	வாழ்வின்	எதிர்ப்பி ம்	தனக்
சரிெயன் 	பட்டவற்ைற	மனிதாபிமான	உணர்ச்சி டன்	ெசய் 	வந் 		 க்க

யாத	நிைலயில்	உட க் ப்	பிணி	வந் 	ஆஸ்பத்திரியில்	இ க்கிறார்.	அவர்
ஏற்ற	கடைமைய	அவர்	விட்ட	இடத்தில்	ெதாடர	அவர்	 ணம்	அறிந்த	ஒ வர்



ேவண் ம்ரங்கசாமிக் 	பா விடம்	ஒ 	தனிப்	பற் தல்.	தந்ைத	தனயன்	என்ற
நிைலக் ம்	அப்பாற்பட்ட .	தனக் 	சமமானவன்	என்ற	எண்ணம்.	இ 	பா வின்
விஷயத்தில்	நன்ைமக்காக	அைமந்தா ம்	மற்றவர்கள்	விஷயத்தில்	,	 க்கியமாக
த்த	பிள்ைளகள்	விஷயத்தில்	மாறாக	அைமந்த .	சமத் வம்	ெகா க்கப்	பட

ேவண் ய	இடத்தில்	ெப பவர்	தன்ைமயறிந் 	தரப்பட	ேவண் ம்.	 த்த
பிள்ைளகள்	தற்கால	 ற்ேபாக் 	சந்ததியினரின்	பிரதிநிதிகள்	தனி	வாழ் 	எ ம்
ெகாள்ைகயில்	மட் ம்.
கைடசியாக	ரங்கசாமி	பா விடம்	ேகட்ட 	பா ைவ	அதிர	ைவத் 	விட்ட .	“	பா 	!
எனக் ப்	பிற 	உன்	சித்திைய ம்	உன்	தம்பிகைள ம்	உன்ைன	நம்பித்தான்	விட் ப்
ேபாேவன்.	அவர்கைளக்	ைக	விட	மாட்டாேய	பா ..’	ெகஞ்சாத	 ைறதான்.

ஏனப்பா	இப்ப ெயல்லாம்	ேகட் 	வ த் கிறீர்கள்.நீங்கள்	பார்க்கத்தான்
ேபாகிறீர்கள்	இகழ்ந்தவர்கள்	ஏற்றிப்	ேப ம்	அள க் 	என்	தம்பிக ம்	தா ம்	வள
மைடவார்கள்	வளமைடயத்தான்	ேவண் ம்.	ஒ 	பாவ ம்	அறியாதவர்கைள
ஆண்டவன்	ேசாதிப்பான்	,அவர்கைள	ஆண்டவேன	ேசாதைனயி ம்
ெவற்றியைடயச்	ெசய்வான்	என் ம்	 றியி க்கிறீர்கேள.	உங்க க் ப்	பிற
என்ெறல்லாம்	ேபசி	ஏன்	மனம்	உைடகிறீர்கள்.	நீங்கள்	என்னிடம்	அப்ப க்
ேகட் ம்ேபா 	என்	ேமல்	உங்க க் 	நம்பிக்ைக	இல்ைலேயா	என்
எண்ணத் ண் கிற .	உங்கள்	மகன்	உங்கைள	ஏமாற்ற	மாட்டான்”---விம்மி
ெவ த்த 	பா வின்	ெநஞ்சம்.	–ஒ 	சமயம்	அப்ப ம்	ேநர்ந் 	விட்டால்....
...ேநர்ந் 	விடா ..	ேநரக்	 டா .	இ 	உ தி.!இந்த	உ தி	என்னிடம்
கைல மானால்,	நான்	உங்க க் ப்	பிறக்கத்	த தி	அற்றவன்	என் 	இந்த	உலகம்
என்ைன	காறி	உமிழட் ம்.	அப்ேபா 	என்	உயிர்	என்	உடலில்	தங்கா ...ெசால்லாத
வார்த்ைதகள்	நிைனக்கப்	பட்டன.

ரங்கசாமி ம்	அைமதியிலாழ்ந்தார்.	ேபசாத	ேநரம்	ெசாற்பேம	ஆனா ம்	ேபசிய
ேநரத்தால்	ஏற்பட்ட	ேசார் 	அவ ைடய	தளர்ந்த	உடைல	நித்திைரயில்	ஆழ்த்திய .
உறங்கி	விட்ட	தந்ைதயிடம்	விழித்த	மனம்	ெபற்ற	தனயன்	மானசீகமாக	விைட
ெபற் 	ெவளிேயறினான்.
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மதி	மயங் ம்	மாைல	ேநரம்.	ெவள்ளி	நிலா	 	ஒளி	வீசி	உதிக் ம்	ேவைள
. ள்ளினங்கள்	தத்தம்	 	ேநாக்கி	விைரகின்றன.	கிராமமாக	இ ந்தால்தான்
இயற்ைகைய	ரசிக்க	 மா.?ெபங்க ரில்	லால்பாகில்	இயற்ைக	எழி ம்
ெசயற்ைக	எழி ம்	ஒன்ேறா 	ஒன் 	ேபாட் 	ேபா ம்	விதம்	ஒன்ைற	ஒன் 	த வி
இ ப்பதில்	ெதரியாமல்	ேபாய்வி ம்.	இரண் ம்	லயித்தி க் ம்	காட்சி	கண்
ெகாள்ளாத .	பரபரப்பற்ற	ஒ 	அைமதி	அ 	ஒ 	ஞாயிற் க்	கிழைம	என்பைத
ெதளி 	ப த்திய .	கண்ண க் 	ஏமாற்றம். ற் ப்	 றத்ைத	ரசிக் ம்	 ழலில்
அவனில்ைல.அைமதிைய	நா 	வந்தான். ற	உல 	அைமதியாய்
இ ந்த .உள்ளேமா	 ைகந்தி ந்த .	ஆத்திரத்ைதத்	தீர்த் க்ெகாள்ள	ஒ
சிகெரட்ைட	எ த் 	பற்ற	ைவத்தான்.	இர்ண் 	 ைற	 ைக	இ த் 	
ெவளிவிட்டான்.ஆத்திரம்	அதிகமாயிற் .	சீற்றத்ைத	சிகெரட் டம்	காட் ம்
ைறயில்	வீசி	எறிந் 	ஷூ	காலால்	ந க்கினான்.	ஒ 	சில	வினா க க் ப்	பிற

ஏேதா	தீர்மானித்தவனாய்	நடக்கத்	ெதாடங்கினான்.	நடந்தவ க் 	அ கில்
நடப்பைவகளில்	நாட்டம்	இல்ைலயாதலால்	எைத ம்	காணவில்ைல.	“	வீட் க் ப்
ேபாகலமா.?”	அப்ப 	உரிைம டன்	வீெடன் 	ெசால்லிக்	ெகாள்ள	எந்த
இடமி க்கிற .	ைகயில்	பணமி ந்தவைரயில்	சரி	உற்றா ம்	ஊரா ம்	கண்ணன்
எங்கள்	கண்ணன்	என் 	வாய்	கிழியப்	ேபசினார்கள்.	இப்ேபா .?	இப்ேபா
மட் ெமன்ன	ேபச	ைவக்க	 யாதா.?அைத ம்தான்	பார்ப்ேபாேம.
கண்ணன்	எ ப்பார்	ைகப்பிள்ைள.	இதைன	அவைனச்	 ற்றி	இ ந்தவர்கள்
நன்றாக	அறிந்தி ந்தனர்.	அவர்களின்	ெசயல்வழிக க் 	கண்ணன்	ஒ 	க வி.
எதிரிேய	மைறந் 	விட்ட	பிற 	க வி	எதற் .?ஆனால்	கண்ண க் 	இெதல்லாம்
ெதரியா .	நடந் 	ெசன்றவன்	கால்	வலிக்கேவ,	அவைன	அறியாமேலேய
ஆட்ேடாைவக்	 ப்பிட் 	ஏறிக்	ெகாண்டான்.	“ க்	ெடௗன்	ேபாப்பா

வீ 	வந் 	ேசர்ந்தவன்	ஆட்ேடாவிற் 	பணம்	ெகா க்கப்	பர்ைசப்	பார்த்தான்.	அ
காலியாயி ப்பைதப்	பார்த்தவன்,	‘	ெகாஞ்சம்	நில்	“என் 	ஆட்ேடா	ட்ைரவரிடம்
றி	“	பாட் 	“	என் 	 ப்பிட் க்	ெகாண்ேட	உள்ேள	ெசன்றான்.	பாட் 	இல்ைல

.எங்ேகா	ெவளியில்	ேபாயி ந்தார்கள்..	மாமியிடம்	ேகட்கலாம்	என்றால்	ெகாஞ்சம்
ச்சம்.	ஆனால்	அதற் ள்	மாமியின்	ெபண்	ஆஷாேவ	ெவளிப்பட் 	“என்ன

அத்தான்	“	என் 	ேகட்கேவ	தன்	காலி	பர்ைச ம்	ெவளியில்	நின்ற	ஆட்ேடா
ட்ைரவைர ம்	காட் னான்.	அவள்	விஷயத்ைதப்	 ரிந் 	ெகாண் 	ஆட்ேடா க் ப்
பணம்	ெகா த் த்	தி ம்பினாள்.	தி ம்பினவைளேய	ெவறிக்கப்	பார்த் க்
ெகாண் ந்தவன்	உள்ளம்	அ ர	ேவகத்தில்	ஏேதேதா	கணக் ப்	ேபாட் 	ஒ

க் 	வந்த .	“ஆஷா”	தி ம்பிச்	ெசன்றவளின்	நைட	தைடபட் 	நின்ற .	“
ஆஷா..	இங்ேக	வாேயன்	..”	என் ம்	இல்லாத	ஒ 	 ைழ 	அந்தக்	 ரலில்
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ெதன்பட்ட .	ஆஷா க் ப்	 ரிந் 	விட்ட .	அவள்	தயங்கி	நின்றாள்.	“	ஆஷா,
இந்த	வீட் ல்	பரி 	காட்ட	நீ	ஒ த்தியாவ 	இ க்கிறாேய.	!இ 	உணர்ந்த
மாத்திரத்தில்	எனக் 	ேவைல	ேபானால்தான்	என்ன,	பணமில்லாவிட்டால்தான்
என்ன.?இரண் ம்	இல்லாத	என்ைன	நீ	ேநசிக்கிறாெயன்ற	உணர் 	ேபா ம்.
ASHA,	I	LOVE	YOU.	“என் 	 றி	அவள கில்	ெசன்றவைன	மைறந்
பார்த்தி ந்த	ஆஷாவின்	தம்பி	“	அம்மா,	அம்மா,	அக்காகிட்ட	அத்தான்	சினிமால
லவ்	பண்ற	மாதிரி	என்னேவா	ெசால்றாரம்மா”	என்றான்.	ஓ 	வந் 	பார்த்த
சரஸ்வதி,	“கண்ணா.!	ஆஷா	!”	என் 	இைரந்தாள்.ஆஷா	ஓ 	விலகி	விட்டாள்.
கண்ணன்	தைலைய	ெதாங்கப்	ேபாட் க்	ெகாண்டான்.ேம ம்	சரஸ்வதி	ஏேதா	 ற
வாெய த்தவள்	கண்ணனின்	பாட் ,	தன்	மாமியார்	வ வைதக்	கண்ட டன்.,தன்
எண்ணத்ைத	மாற்றி	உள்ேள	ெசன் 	விட்டாள்.
கண்ணன்	இ ந்த	விதம்,	சரஸ்வதி	நின்றி ந்த	ேதாரைண,	ஆஷாவின்	ெதாய்ந்த
நைட	எல்லாவற்ைற ம்	ஒேர	வினா யில்	கணக்ெக த் 	நடந்தைத	 கித்தறிந்த
பாட் ,	 கத்தில்	எந்தவித	சலன ம்	இல்லாமல்	ஹா க் ச்	ெசன் 	ஊஞ்சலில்
அமர்ந்தாள்.	ெப ம்	அைமதி	 ய க் ப்	பின்	ேதான்றியதா,	இல்ைல	வரப்	ேபா ம்
கம்பத் க் 	அறி றியா,?எ ம்	நிகழவில்ைல.

	

சில	நிமிஷங்களில்	 ந்தர	ராமன்,	ேகாபாலன்,	ராகவன்	ஆகிய	 வ ம்
அட்டகாசமாக	உள்ேள	 ைழந்தனர்.	வீட் ல்	என் மில்லா	அைமதி	நிலவக்	கண்
அவர்க ம்	தி 	திப்ெபன் 	அைமதியாயினர்.	யா க் ம்	எ ம்	ேபசத்
ேதான்றவில்ைல.
“ ந்தர	ராமா	ஆஷாவின்	கல்யாணத் க் 	நீ	ஏதாவ 	 யற்சி	ெசய்கிறாயா.?”

யா ம்	எதிர்பாராத	ேகள்வி.	தாயிடம்	இ ந் 	ெவளிப்பட்ட	ேகள்விக் 	ஏதாவ
உள்ளர்த்தம்	இ க் ேமா	என் 	 ந்தர	ராமன்	ேயாசிப்பதற் ள்	,”ஆஷா க்
சீக்கிரம்	கல்யாணம்	ெசய் 	ைவப்ப தான்	நல்ல .எந்தப்	 ற்றில்	எந்தப்	பாம்
இ க் ேமா	“	என் 	 றியப ேய	சரஸ்வதி	வந்தாள்.கண்ண க் 	தீயின்	ேமல்
நிற்ப 	ேபால்	இ ந்த .	ெவளிேய	ெசல்ல	 யன்றவைன,	“	கண்ணா!	நீ ம்	ஒ
ேவைலபார்த் க்	கல்யாணத் க் 	தயாராய்	இ க் ம்ேபா 	வா.	நாேன	உனக் க்
கல்யாணம்	பண்ணி	ைவக்கிேறன்.இப்ேபா 	இங்கி ந் 	ேபாய்வி 	“என்ற
பாட் யின்	 ரல்	அவைன	அயர	ைவத்த .	தான்	ேகட் ம்	வார்த்ைதகளின்	
அர்த்ததைத ம்	தாங்கிக்	ெகாள்ள	அந்த	வினா யில்	அவ க் 	 யவில்ைல.
ஏேதா	ேகட்க	 யன்றவ க் 	அர்த்தம்	விளங்க	ஆரம்பித்த ம்	விர்ெரன் 	தன்
உைடைமகைள	ெபட் யில்	ேபாட் க்	ெகாண் 	அந்த	இரவில்	யாரிட ம்	எ ம்
ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	ெவளிேயறினான்.

பாட் யம்மாள்	ெமள்ள	 வலித்தாள்.	சரஸ்வதி	சந்ேதாஷத்தில்	சிரிக்க	உள்ேள



ெசன்றாள்.	 ந்தர	ராம க் 	விஷயம்	விளங்க	ஆரம்பித்த ம்,	“நன்றாக
விரட் னீர்கள்	அம்மா,	அந்த	தண்ட	ேசாற் 	ராமைன”	என்றார்.
ெபட் டன்	ெவளிேயறிய	கண்ண க் 	எங் 	ேபாவெதன்ேற	விளங்கவில்ைல.
எங் 	ேபானால்	அக ம்	 க ம்	மகிழ்ந் 	தன்ைன	வர	ேவற்பார்கேளா	அங்
மட் ம்	ேபாகப்	பி க்கவில்ைல.	எந்த	நிைலயில்	இ ந்தவன்,	எந்த	மாதிரி
வார்த்ைதகைளப்	ேபசியவன்,	எந்த	 கத் டன்ெசன் 	அவர்கைளப்	பார்ப்ப .?
ஒ 	சமயம்	அப்ப ேய	அங் 	ேபானா ம்	அவர்க ம்	தன்	மீ 	வஞ்சம்	தீர்த் க்
ெகாள்ளமாட்டார்கள்	என்ப 	என்ன	நிச்சயம்.	அ 	சரி.	தன்	மி 	அன்ைபேய
ெபாழிந் 	ெகாட் ய	பாட் ம்	மாமாக்க ம்	ஏன்	தன்ைன	ஒ க் கிறார்கள்.தான்
ஒ 	நல்ல	நிைலயில்	இ க் ம்ேபா தான்	தனக் 	மதிப்பா.?பணமில்லாத
ஓட்டாண் யாகி	விட்டால்	உலகேம	 ற் ம்	என்ப 	எவ்வள 	சரி.	தான்	நல்ல
நிைலயில்	இ ந்தேபா 	தன்னிடம்	உதவி	ேகாரி	வந்தவர்கைள	எந்த	மாதிரி
எல்லாம்	ேபசி	இ ப்ேபாம்.	இப்ேபா 	அ மரேம	சாய்ந் 	விட்டேத.	தான்	ேபசிய
ேபச் கள்மன்னிக்கப்	பட் க் மா.	..தான்	ேபசிய	ேபச் கள்
மன்னிக்கத்தக்கதா...	ஏன்.?ேபசியதி ம்	நடந்ததி ம்	என்ன	தவ .?எதற்
மன்னிக்கப்	பட	ேவண் ம்.? ள்ளித்	திரிய	ேவண் ய	ப வத்தில்		 ைல

க்கில்	ப ங்கிக்	கிடக்க	ேவண் 	இ ந்தேத.	அைர	வயிற் க்
கிைடப்பதாயி ந்தா ம்	எவ்வள 	ேபர்	பங் .?இவ்வள 	ேபர்	இ ந்தி க்கா
விட்டால்	எல்ேலா ம்	ஒன் 	 	தைலேமல்	 க்கி	ைவத்
ஆ யி ப்பார்கேளா.இந்த	நிைலயிேல	இக்கட் ேலேய	வளர்ந் 	ஏேதா	 யமாக
சம்பாதிக்க	ஆரம்பித்த	பிறகாவ தன்	ஆைச	அபிலாக்ைஷகைள	நிைறேவற்றலாம்
என்றால்	அதி ம்	பங் 	ேகட்க	வந்தால்	யாராயி ந்தால்தான்	என்ன...	ஒ க்கித்
தள்ள	ேவண் ய தான்.	தான்	ெசய்த	ெசய்ைக	ஒ க்கப்	பட்டவர்கள்
மட் ம்தாேன	தவ 	என்றனர்.	பாட் 	மாமா	எல்ேலா ம்	சரி	என் தாேன	 றினர்.
அன் 	சரி	என் 	 றி,	இன் 	தன்னிடம்	பணம்	இல்லாத	காரணத்தால்
றக்கணிக் ம்	இவர்கள்	தான்	நல்ல	நிைலயில்	இ ந்தி ந்தால்,	“ஆஷாைவ	நீேய
கல்யாணம்	பண்ணிக்ெகாள்	‘என் 	ேபாட் 	ேபாட் க்	ெகாண் 	 றி	இ க்க
மாட்டார்களா...இந்த	ஆஷா	இல்லாவிட்டால்இன்ெனா 	உஷா...தான்	பார்க்காத
ெபண்களா....இ க்கட் ம்	.இப்ேபாைதக் 	எங் 	ேபாவ ,?

கண்ண க் 	தன்	நண்பன்	அ ள்	வீ 	அ கிலி ப்ப 	நிைன க் 	வந்த ம்
அங்ேகேய	ஆஜரானான்.கண்ண ம்	அ ம்	நல்ல 	ெபால்லாத
எல்லாவற்றி ம்	சம	பங் 	எ த் 	வாழ்க்ைகைய	அ பவித்தவர்கள்.	அ க்
கண்ணன்	அங் 	வந் 	தங் வதில்	ஆட்ேசபைண	இ க்கவில்ைல.
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ஜனவரி	26-ம்	நாள்.	பம்பாயில்	 யர 	தின	விழா	ேகாலாகலப்பட் க்
ெகாண் ந்த ..எங் 	பார்த்தா ம்	ஜனத்	திரள்,	எங் 	பார்த்தா ம்	ஒளி
ெவள்ளம்.எங் 	பார்த்தா ம்	உள்ள	நிைறைவ	பிரதிபலிக் ம்	 கங்கள்.
உண்ைமயில்	உள்ள	நிைற 	இ க்கிறேதா	இல்ைலேயா, ைறந்த 	 யாட்சி
தினத்திலாவ 	மக்கள்	தங்கள்	 கங்கைள	இனிைம	திகழ	ேமக்கப்	ேபாட் க்
ெகாண் ந்தனர்.ஆடவ ம்	ெபண் ம்	 தியவ ம்	சிறியவ ம்,	பட்டாம்
ச்சிக ம்	வண் க ம்	என,	 வதிக ம்	இைளஞர்க ம்	விக்ேடாரியா

ெடர்மினசிலி ந் 	மலபார்	ஹில்ஸ்	வைர	இரண்டறக்	கலந்தி ந்தனர்.விழாைவக்
காணெவன்ேற	 ப்ப 	நாற்ப 	ைமல்கள்	 ற்றி மி ந் 	வந்தி ந்த	மக்கள்
ட்டத்தில்	எள்	ேபாட்டால்	எண்ைணயாய்த்தான்	வி ம்.	அந்த	ஜனத்திரள்

இந்தியாவின்	ஒ ைமப்	பாட்ைட	ஒ ங்ேக	ெகாணர்வ 	ேபால்	எதிரி	எவன்
பார்த்தா ம்	திகி றச்ெசய் ம்	வண்ணம்	இ ந்த

ட்டத்தில்	ஒ வனாக	உள்ளத் 	உணர்ச்சிகைள	ஓரள 	மைறத்த	வண்ணம்	
ெசன் 	ெகாண் ந்த	பா க் 	உண்ைம	எ 	அல்லாத 	எ 	என் 	 ரியாத
நிைல	இந்த	எக்களிப் க ம்	களியாட்டங்க ம்	அங் 	 யி ந்த	லட்ேசாப	லட்ச
மக்களின்	உள்ளத்தில்	உ வாகியி க் ம்	உண்ைமயான	நிைலயா.?இ க்கா .
இ ந்தி ந்தால்	தன்ைனப்	ேபால	ஒ 	நிைல	பைடத்த	ஒ வ க் 	அங்
இடமி க்கா .இடமி க்கிற 	என்ற	ஒேர	காரணத்தாேலேயதன்ைனப்
ேபான்றவர்கள்	பல ம்	அங்கி க்கிறார்கள்	என்ற	நிைல	ெவட்ட	ெவளிச்சம்.
ஒளிமயமான	பம்பாய்	நகரத்தின்	உண்ைம	ஒளிைய,	அதாவ 	உள்ளத் 	ஒளிைய
உணர்ந்தவர்க ம்,உணராத	தன்ைனப்	ேபான்றவர்கள்	உணர	 ற்பட் ம்	,அங்
விைழந்தி ப்பதின்	ேநாக்க ம்	இந்த	உலகம்	ஒ 	நாடக	ேமைட	என்பைத	ெதள்ளத்
ெதளிவாக	எ த் ணர்த்திய 	பா க் 	உள்ள	நிைற 	ெகாண்டவர்களாவ 	,
எல்ெலா ம்	தங்கைளப்	ேபால்	இ க்கிறார்களா	என் 	ஒ 	கணம்	சிந்திக்க
ற்பட்டால்	 யாட்சி	உண்ைமயிேலேய	அந்த	வார்த்ைதயின்	 	அர்த்தத்ைதப்

ெபற் 	விளங் வதாயி க் ம்.	ஆனால்	உலகேமா	 யநலக்	 ட் வாதிகளின்
ஏகேபாக	உரிைமக்கான	உைறவிடம்.	இதில்	தன்ைனப்	ேபான்றவர்கள்	எந்த
அள க் 	எண்ணப்	ப வார்கள்.?	ஏன்	..தன்ைன	ேபான்றவர்களாேலேயஇந்த
யநலக்	 ம்பல்கள்	உ ப்	ெப கின்றன.	ஒன்ேற	 லம்	ஒ வேன	ேதவன்	என்

எண்ணப்	ப வ ம்	நாம்	எல்ேலா ம்	ஒ 	தாய்	வயிற் ப்	பிள்ைளகள்	என்
ழங்கப்	ப வ ம்	உண்ைமயான	நிைலயாக	உ ெவ த்தால்........இன் 	இங்

கா ம்	காட்சி	உண்ைமயான	நிைலயின்	பிரதி	பலிப்பாக	இ க் ம்.	ஏங்கித்
தவிக் ம்	உள்ளங்க க் 	இரக்க ம்	பரி ம்,	ஏற்றமான	வாழ் க் 	வழி ைற ம்

http://gmbat1649.blogspot.in/2012/01/blog-post_18.html
http://gmbat1649.blogspot.in/2012/01/blog-post_24.html


அைமத் க்	ெகா க் ம்	ஒ 	அழகானச தாயத் க் 	நிைலக்	களனாக,நம
பாரதம்	விளங் ம்.	அங் 	வ ைம	இ க்கா ,	ேசாம்பல்	இ க்கா 	 ேராதம்
இ க்கா ,	அன்ேப	சிவமாய்,	அ ேள	சக்தியாய்	உண்ைமயான	ஒளிமயமான
ச தாயமாக	விளங் ம்.	விளங்கத	காரணம்	இவற்ைறப்	பற்றி	சிந்திப்பவர்கள்
ைற .	ெசயல்ப பவர்கள்	அதி ம்	 ைற .	ஏன்...இந்தக்	 ைறந்த

வ ப்பினரின்	உ ப்ப யில்	ஒன் 	தன்னால்	அதிகரிக்கட் ேம.
சிந்தைனயில்	 ழ்கிேய	ஜனத்திரளால்	தள்ளப்பட் 	ம ப ம்	விக்ேடாரியா
ெடர்மினசின்	 கப் க் 	வந் 	வி கிறான்	பா .

”பா ,	ச தாயத்ைத	சீர்	ெசய் ம்	பணி	பிறகி க்கட் ம்.தந்ைத	இழந்த
பிள்ைளக டன்	திக் த்	ெதரியாத	வாழ்வின்	ஒ 	 ைனயில்	நிற் ம்	உன்
தாைய ம்	உன்	தம்பிகைள ம்	கதிேயறச்	ெசய்வ 	உன்	 தல்	கடைம.பிற
ேயாசிக்கலாம்	உன்	 றத்ெதாண் 	பற்றி......”
“	அப்பா...!கத்திவி கிறான்	பா .	தந்ைத	இல்ைலெயன்ற	நிைலேய	உண்ைம	என்
ஒப் க்	ெகாள் ம்	பக் வம்	 ட	அைடந்தி க்கவில்ைல	பா க் .தந்ைதயின்
ரல்	ேகட்ட 	ேபான்ற	பிரைம.	தான்	கடைம	உணர்ச்சி	தவறி	விட்ேடாேமா	என்ற

ஒ 	வினா 	சிந்தைனயின்	ச க்க .	.

”	அேர,	ஏக்	ஆத்மி	கிர்	கயா.(	அேட	ஒ 	மனிதன்	வி ந் 	விட்டான்	)	என்
ட்டத்தினரின்	கலவரம்	மி ந்த	 ரல்	கிணற் க் ள்ளி ந் 	ேகட்ப 	ேபால்

இ ந்த 	பா க் .	.

அவன்	விழித்ெத ந்தேபா ,	ஆளரவம்	அடங்கிய	நிைல.	அைறயின்	ஒ
ைலயில்	ைவக்கப்	பட் ந்த	ேடபிள	லாம்பின்	ஒளி	பரவாதி க்க	பல்ைப

மைறத்தப 	ேஷட்	ெபா த்தி	ைவக்கப்	பட் ந்த .	இல்லாவிட்டா ம்	ஒளி
அவ்வள 	பிரகாசமாகாந்த	வி காைல	ேநரத்தில்	இ ந்தி க்கா .	விளக்
அைணக்கப்	பட் ந்த .	மலங்க	விழித்தவ க் 	ஏேதா	கன லகிலி ந்
நன ல க் 	வ வ 	ேபால்	இ ந்த .	அவன்	 ரண் 	ப த்தான்,	 ற் ப் றத்ைத
ேநாட்டம்	இட.	கட் ல்	கிறீச்சிட்ட .

“	அப்பா	அவர்	எ ந் 	விட்டார்	“	என்ற	ஒ 	கீச் க்	 ரல்.	உடேன	 மார்
நாற்பத்ைதந் 	வய 	நிரம்பிய	ஒ 	மனிதர்,ல ்மிகைளேய	உ ெவ த் 	வந்தால்
ேபான்ற	ஒ 	ெபண்மணி,இவர்க க் ப்	பின்னால்	ேமகக்	 ட்டத்திைடேய	 ந்
ெவளிப்ப ம்	சந்திரன்	ேபான்ற	ஒ 	 கம்,	இன் ம்	இரண் 	 ன் 	வாண் கள்,
எல்ேலா ம்	கட் ைல	 ழ்ந் 	ெகாண்டனர்.	எ ந் 	நிற்கப்	பிரயத்தனப்பட்ட
பா ைவ	த த் 	நி த்தினார்	அப்ெபரியவர். றிப் ணர்ந் 	ெகாணர்வ 	ெபான்ற
பாவைனயில்	ஒ 	“சா	“	ேகாப்ைப	ெவளிப்பட்ட .,	பின்னாலி ந்த	ெபண்ணின்



ைகயிலி ந் .	உடற்	கைளப் 	ேவண்டாம்	என் 	ெசால்லக்	 டத்	ேதான்றாமல்
பா ைவ	 	வாங்கி	 க்க	ைவத்த .

அவன்	மயங்கி	வி ந்த	நிைலைய ம்	அவர்கள்	வீட் க் 	அவன்	ெகாண்
வரப்பட்டைத ம்	ராம்பிரசாத்	(அ தான்	அந்தப்	ெபரியவரின்	ெபயர்	)	விளக்கிக்
றியவர்	தன் ைடய	 ம்பத்தாைர ம்	பா க் 	அறி கம்	ெசய் 	ைவத்தார்.

இவள்	என் ைடய	மைனவி.	இ 	என்	தங்ைகயின்	ெபண்.ெபங்க ரில்
ெபற்ேறா டன்	இ க்கிறவள்	இங் 	ெகாஞ்ச	காலம்	எங்க டன்	இ க்க
வந்தி க்கிறாள்.	இந்த	 ன் 	ெபண்க ம்	என்	 ழந்ைதகள்.		அறி கம்
ஆங்கிலத்தில்	நடந்த .	பா ம்	தன்ைனப்	பற்றி	எவ்வள 	 க்கமாகக்	 ற

ேமா	அவ்வள 	 க்கமாகக்	 றினான்.தான்	அங் 	ஒ 	கம்பனியில்
ட்ெரயினிங்காக	வந்த ம்		இன் ம்	ஒ 	மாதத்தில்	ெபங்க ர்	ெசல்ல
இ ப்பதாக ம்	 றினான்.	ெபங்க ரில்	எங்ேக	என் 	அந்தப்	ெபண்	ேகட்டாள்.
அல ர்	என் 	ஒேர	வார்த்ைதயில்	பதில்	ெசான்னான்	பா .	இவர்க ம்	ேகவல்ரி
ேராட்	அ கில்தான்	இ க்கிறார்கள்	என் 	ராம்	பிரசாத்	 றிய் ம்	பா 	ஒ ைற	
அந்தப்	ெபண்ைணக்	 ர்ந் 	ேநாக்கினான்.ஒேர	பார்ைவேய	என்றா ம்
காந்திரகாலமாகப்	பழகிப்	 ணர்ந்த	ஒ 	ேநசபாவம்	அதில்	 	ெகாண் ந்த .

ம 	வினா ேய	அந்த	விரசபாவத்ைத	மற்றவர்கள்	அறிந் 	வி வர்கேளா	என்ற
ப்பில்	பார்ைவைய	மீட்டான்.இ ந்தா ம்	உள்ளத்தின்	ஒ 	ப தி	ேலசாவ

ேபான்றெதா 	உணர்ச்சி.	சமய	சந்தர்ப்பம்	இல்லாமல்

அன்ேப.!	யா ம்	நீ ம்	இைசந்
அயல்ல்	எவ ம்	அறியாமல்-வன்ேப
உ வாம்	விதியிைன ம்	வைளத் ள்ளாக்கி

யல்ேவாேமல்,	 ன்ேப	ெதாட ம்
இவ் லகில்	 ண் 	 ண்டாய்	உைடத் ப்பின்
இன்ேப	ெப கி	வளர்ந்தி ேமார்

இடமாய்ச்	ெசய்ய	இயலாேதா.?”	என்ற	பாடல்	நிைன க் 	வந்த .

சிறி 	ேநரத்தில்	அவர்க க் 	நன்றி	ெதரிவித் த்	தன்	இ ப்பிடம்	ேபாய்ச்
ேசர்ந்தான்	பா .	இரண் 	வ டங்கைளத்	தள்ளிவிட்ட	பா க் 	மீதம்	இ ந்த	ஒ
மாதத்ைதப்	ேபாக் வ 	என்ப 	மிக ம்	பிரயாைசயாய்	இ ந்த .	அம்மா	எப்ப
இ க்கிறார்கேளா.?தம்பிகள்	எல்ேலா ம்	எப்ப 	இ ப்பர்கள்.?	இவர்கள்	எல்லாம்
ப த் 	ஒ 	நிைலக் 	வர	எவ்வள 	காலமா ம்.	எவ்வள 	காலமானால்தான்
என்ன.?தந்ைதக் 	ெகா த்த	வாக்ைகக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.	அவர்	இல்ைலேய
என்ற	ஏக்கம்	இல்லாதப 	அவர்கள்	வளர	ேவண் ம்.	பிற தான்	அவன்	ஆைச
அபிலாக்ைஷகள்	எல்லாம்.	எண்ணக் வியலில்	 ழ்கிெய ந் 	நாட்கைளக்



கழிக்கலானான்	பா .
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”அடடா.!இ கள்	அ க்கிற	ெகாட்டத்தில்	அ த் 	இ ப்பவர்	என்ன	ேப கிறார்
என்ேற	ெதரிவதில்ைல.	என்ன	ெசான்ேனள்.?	கண்ணன்	வீட்ைட	விட்
ஓ ட்டானா.?	உங்க க் 	யார்	ெசான்ன .?	பாட் 	ெராம்பேவ
ெநாந்தி ப்பார்கேள.”—கமலத்தின்	கணவன்	ெகாண் 	வந்த	அந்த	ெசய்தி
அவ க் 	அதிர்ச்சியாய்	இ ந்த ,	இந்தக்	காலத் ப்	ெபண்களின்	ஒ 	தனிப்
பிரதிநிதி	இந்தக்	கமலம்.	வாழ்க்ைகயில்	தன்	 யப்	ேபாராட்டங்களில்	ெகாஞ்சம்
கவனமாக	ஈ பா 	ெகா த் க்	கவனித்தால்	ஓரள 	நிம்மதியாய்	வாழ்க்ைக
அைமந்தி க் ம்..	ெபண்கேள	இல்லாத	 ம்பத்தில்	ஒேர	ெபண்ணாகப்	பிறந்
வளர்ந்தவ க் 	ெபண்ைம	என்ப 	மண	வாழ்க்ைக	நடத்திப்	பிள்ைளகைளப்
ெப வ 	ஒன் தாெனன் 	ஐயப்ப ம்	விதத்தில்	 ணம்.	அைதக்
ெகாண்டவ க்காவ 	மாற்றியைமக் ம்	சக்தி	உண்டா	என்றால்	அ ம்	இல்ைல.
கமலத்தின்	 ண	விேசஷ	ேவ பா கைள	கண்டறிந்தவன்,	அதனால்	தனக்
ஏதாவ 	நன்ைம	ஏற்ப ம்	என் 	ேதான்றினால்	அதைன	ஊக் விப்பவன்.	ஊரார்
ேபச் கள்	,உள் ரின்	பற் 	வர கள்	இவற்ைற	ஒ 	நீதிபதி	ேகார்ட் ல்
விசாரித்தறிந் 	தீர்ப் 	 வ ேபால,	வாதி,	பிரதிவாதி	வக்கீல்கள்	இல்லாமெலேய
தீர்ப் 	 றி	கமலத்ைத	சீண் வான்.	தன் ைடய	கணவனின்	தீர்ப்பில்	அலாதி
நம்பிக்ைக	உண் 	கமலத் க் .	ஆனால்	அேத	அள 	நம்பிக்ைக	பாட் யின்
தீர்ப்பி ம்	அவ க் ண் .அதனால்	பாட் யின்	தீர்ப் கேளா 	தன 	தீர்ப் ம்
ஒத் ப்	ேபாக	ேவண் ம்	என்ற	கவனம்	கமலத்தின்	கணவ க் ண் .

"கண்ணன்	வீட்ைட	விட் 	ெவளிேயறியைதப்	பாட் யாேலேய	த த்தி க்க
யா 	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.	இல்ைல	பாட் யின்	வி ப்பப்ப ேய	கண்ணன்

ெவளிேயறி	இ க்கிறான்,	அல்ல 	ெவளிேயற்றப்பட் 	இ க்கிறான்.	பாட் யால்
த க்க	 யாத	சம்பவம்	இ க்க	 யா .	அதாவ 	கண்ணன்
ெவளிேயறியதில்	பாட் க் 	ஆட்ேசபைண	இ ந்தி க்கா .	ஆகேவ	தவ
கண்ணன்	ேமல்தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	உங்கள்	கண்ணன்	நடவ க்ைக	எனக் ப்
பி க்கவில்ைல.	ஏேதா	நா 	ேபர்	மத்தியிேல	நல்ல 	ெபால்ல 	ெசய்யாேம
சிவேனன் 	இ க்கத்	ெதரியா .எங்ேகேயா	சரியா	மாட் ண்
இ க்கான்.அப்பாைவப்	பைகச்சாச் ;இப்ேபா	பாட் 	மாமாமார்;இன் ம்	ெகாஞ்ச
நாள்ல	உலகத்ைதேய	பைகச்சிட்டா ம்	ஆச்சரியமில்ைல..”
"	எங்க	கண்ணன்	ெராம்ப	நல்லவனாக் ம்.	அப்பாவப்	பைகச்சிட்ட 	அவன்
தப்பில்ைல.அவனாக ம்	பைகச் க்கைல.	அப்பாதான்	அந்த	இரண்டாம்
தாரத்ேதாட	ஆட்டத் க் 	சரியா	மாட் ட்டார்.	அவைளப்	பைகச்சிட்டப்ேபா
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அப்பா ம்	பைகயாயிட்டார்.	அ 	யார்	தப் ங்கேறன்?	கண்ணன்	இன்ைனக் ம்
அப்பாைவ	நிைனச் ப்	 லம் வான்.	இந்த	அப்பா க் ம்	ஆைச	அன் ங்கற்
எல்லாம்	அவள்	ஒ த்திகிட்ட	மட் ந்தான்.	எ க் ம்	இல்லாதவைரப்	பத்திப்
ேபசற 	நன்னாயில்ைல.	ஆனா	கண்ணன்	பாட் கிட்ட	அப்ப 	நடந்தி க்கக்
டா தான்.”----பாட் யிடம்	கண்ணன்	பயமில்லாமல்	ஏேதா	தவறாக

நடந்தி க்கிறான்	என்ப 	கமலத்தின்	தீர்ப்
“	அ சரி....கண்ண ம்	உங்கண்ணா	 ந்தர ம்	நீ ம்	உங்க	பாட் ம்தான்
உங்கப்பாைவ ம்	உங்க	சித்திைய ம்	பத்தித்	தவறாப்	ேபசேறள்.	ஆனால்	உன்	தம்பி
பா 	அவாைள	எல்லாம்	தைலேமல	ெவச் 	ஆடறாேன.	ஆமா..	உங்க	சித்திக்
என்ன	வயசி க் ம் 	ெசான்ென.?”

"	ஏன்	என்ேனாட	வயைசவிட	ஒண் 	ெரண் 	வ ஷம்	 தலாயி க் ம்.”
“	ஒ 	சமயம்	அப்ப மி க் ேமா.?”
இல்லாத	ஒன்ைற	இ ப்பதாகத்	தான்	 	ெசய் 	அதைன	 சகமாக
ெவளியிட்டால்,	கமலம்	எப்ப 	 ரிந் 	ெகாள்கிறாள்	என்
பார்க்கிறான்.. ரியாதைத	 ரிந்த	மாதிரி	காட் க்ெகாள் ம்	இனத்தவள்தாேன
கமலம்.	”என்ன	எழேவா	யார்	கண்டா.?.ம ந் 	கி ந் 	ெகா த் 	அவைனக்
ைகக் ள்ேள	ேபாட் ப்பாள்	அவள்.	நமக்ெக க் 	வம் 	 ம்ெபல்லாம்.	காப்பிப்
ெபா யில்ைல,	சக்கைரயில்ைல.	காப்பியில்லாமல்	உங்க க் ம்	எனக் ம்

யா .	என்ன	பண்ற .?”

”	என்ைனக்ேகட்டா...உங்க	பாட் கிட்ட	ேபாய்	ஒ 	பத் 	 பாய்	வாங்கி	வாேயன்.
ேம ம்	கண்ணேனாட	விவரங்கைள ம்	ெதரிஞ் ண் 	வரலாம்.	இந்தா..
பஸ்ஸுக் 	சில்லைற.”	

ெபா ப் கைள	ெபண்டாட் யிடம்	 மத்திவிட் ச்ெசன்றான்	அந்தப்	ேபர்வழி.
கமலத் க் 	காப்பிப்	ெபா ,	சர்க்கைர	ஞாபகம்	மறந் 	விட்ட .	கணவன்
ெசான்ன	ெசய்தி,	தங்க க் ள்	நடந்த	ேபச் 	இவற்ைற	சிறி 	ேநரம்
அைசேபாட்டாள்.	வானம்	இ ண் 	ஒன்றிரண் 	மின்னல்க ம்	ேதான்றி,இ
இ த்த ம்தன்	நிைலக் 	வரப்	ெபற்றவள்	இ ட் 	விட்டைத
உணர்ந் ,ெகால்ைலயில்	காயப்	ேபாட் ந்த	 ணிகைள	வீட் க் ள்	எ த்
வந்தாள்..சைமயல்	ேவைல	 ந்தி ந்த .பிள்ைளகள்	 ம்மாளம்	மைழையக்
கண்ட ம்	அதிகரிக்க	ஆரம்பித்த .அவர்கைள	அடக்கி	,விளக்ைகப்
ெபா த்தியவள்	சிறி 	ேநரம்	அங்ேகேய	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.
அன்ைறக் ம்	இ ேபால்	ஒ 	சாயங்காலம்.	கண்ணன்,	 ந்தரம்,	பா ,	கமலம்
நால்வ ம்	வீட் லி ந்தார்கள்.	அப்பா	“	அவள்	“	ஊ க் ப்	ேபாயி ந்தார்.அவள
ஏேதா	ஒ 	பிரசவ	காலம்.	அன் 	மாைல	அப்பா	வ வதாகச்	ெசால்லியி ந்தார்.



அப்ேபாெதல்லாம்	மனம்	நிைறய	சாப்பா 	என்ற	ேபச்ேச	கிைடயா .	சாப்பா 	 பன்,
காப்பி	எல்லாேம	வயி 	 ட்டக்	கஞ்சி ம்	க ேவப்பிைலத்	 ைவய ம்தான்.	அப்பா
மட் ம்	இரவில்	ஒ 	டம்ளர்	பால்	 ப்பார்.
எட் மணி	வைர	காத்தி க்கப்	ெபா ைமயின்றி	ஏ 	மணிக்ேக	சாப்பாட்ைட

த்தாயிற் .	அப்பா	வர	இன் ம்	ஒன்றிரண் 	மணி	ேநரமாகலாம்.	அ வைர
நால்வ ம்	ஒன் 	 ப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தனர்.	அண்ணா	 ந்தரத் க்
ேவைலயில்ைல.கண்ணன்	ப ப்ைப	 க் ம்	த வாயில்	இ ந்தான்.	பா
சின்னவன்.

கமலத் க் க்	கலியாணப்	ேபச் 	 வங்கலாமா	என்றி ந்த	ேநரம்.
ேபசிக்	ெகாண் ந்தவர்கள்	ேபசப்ேபச,	ேபசப்ப ம்	ெசய்தி	என்னேவா	தி ம்பத்
தி ம்ப	இ க் ம்	நிைலையபற்றியதாகேவ	இ ந்த .	 ங்கப்	ேபாகலாெமன்றால்

க்கம்	வரவில்ைல,	ேநர மாகவில்ைல.	இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	அப்பா ம்
வ வார்.	அப்பாவின்	வரவிேலா,	ஊரிலி ப்பவளின்	நலனிேலாஅக்கைற	ெகாண்
யா ம்	விழித்தி க்கவில்ைல.	அப்பா	வ ம்ேபா 	ஏதாவ 	சாப்பிடக்	ெகாண்
வ வாரா	என் ம்	நப்பாைசதான்.	இ ம்	மின்ன ம்	வ க்கேவ	 ந்தரம்
ைடெய த் க்	ெகாண் 	அப்பாைவக்	காண	ஸ்ேடஷ க் க்	கிளம்பினான்.

ெசன்றவன்	இரண் 	மணி	ேநரம்	கழித் த்	தனியாக	வந்தான்.	அப்பா	வரவில்ைல.
“	அப்பா	இன்னிக் த்தான்	இர 	வ்ண் யில்	வ வதாகச்	ெசால்லியி ந்தார்.
நல்லாப்	பார்த்தியா	அண்ணா.	மைழ	ேவற	பலமா	இ க் ....	“அவ்வள 	ேநரம்
ேபச்சில்	அதிகம்	கலந் 	ெகாள்ளாத	பா தான்	 தலில்	 ந்தரத்திடம்	ேகட்டான்.

எனக் த்	ெதரி ம்	ேபாடா...	ெவளிேல	மைழயில	ேபாய்
வந்தி க்ேகன்.எனக்கில்லாத	அக்கைற	உனக் .	நல்லாத்தான்	பார்த் ட்
வந்ேதன்.	அப்பா	இன்னிக் 	வர	மாட்டார்.	அவ க் 	அவைளப்	பார்த்த ம்	நம்ம
ஞாபகேம	மறந்தி க் ம்.	ேச..! த்த	 ஸ்ெலஸ்	அப்பா..”	ெவ ப்ைப	உமிழ்ந்தான்
ந்தரம்.

“	அப்ேபா,	அப்பா	வரேலன்னா	..அவ க் 	ெவச்சி க் ம்	பால்	இ க்ேக..அ ..”
கமலத் க் 	தி ர்	சந்ேதகம்.
“	ஏன்..	நம்ம	நா 	ேபர்	இல்ைலயா..	ஒ 	நாைளக்காவ 	பால்	 க்கிற ...”

இ 	கண்ணனின்	 ம்	அபிப்பிராய ம்.	.
“	எனக் ப்	பால்	ேவண்டாம்...	.இல்ைல	எனக் ம்	ெகா ங்கள்.	ஒ 	சமயம்	அப்பா
வந்தால்	என்	பங்காவ 	அவ க்கி க்கட் ம்	“	என்றான்	பா .

"	அெதல்லாம்	 யா .பங் 	ேவ ம்னா	உடேன	சாப்பிட ம்	இல்ைலன்னா

உன்ைன	கணக்கிேல	ேசர்க்க	மாட்ேடாம்.”தந்ைதக் ப்	பிற ள்ள



தனயனின்		அதிகாரம்	 ந்தரத்தின்	வார்த்ைதகளில்	ெதானித்த .

தீர்ப் க் க்	கட் ப்	பட்டவர்	இ வ க் ம்	பால்	கிைடத்த .	கட் ப்படாத	பா க்
இல்ைல.	இனிெயன்ன	ெசய்வ .?	ெசய் 	 க்க	ேவண் ய	காரியங்கள்	 க்கப்
பட்டன.	எல்ேலா ம்	ப க்கச்	ெசன்றனர்.	அைர	மணி	ேநரமி க் ம்	ரங்கசாமி
மைழயில்	ெதாப்பமாக	நைனந் 	வந் 	கதைவத்	தட் னார். க்கம்	வராத	பா
ஓ ச்	ெசன் 	கதைவத்	திறந்தான்.	அப்பா க் த்	தைல	 வட்ட	டவல்	எ த் க்
ெகா த்தான்.	எல்லா	விவரங்கைள ம்	ேகட்டான்.	எல்லா	சம்பவங்கைள ம்
றினான்.	ரங்கசாமிக் ப்	பிரயாணக்	கைளப் .	பசிேபாக்கப்	பாைல

எதிர்பார்த்தவர்	பா 	ெசான்ன 	ேகட் 	ஏமாந்தார்.ேதா க் 	ேமல்	வள்ர்ந்த
பிள்ைளகைள	எ ம்	ேகட்க	 யவில்ைல.ஆனால்	தந்ைதயிடம்	ேகாள்
ெசால்கிறான்	பா 	என்ற	ஆத்திரத்தில்	 ந்தரம்	பா ைவ	அ த் 	வி கிறான்.	

ரங்கசாமிக் 	இந்த	ெசய்ைக	ஆத்திரத்ைத	 ட் 	விட்ட .	அைத	அடக்கக்
யவைர	அடக்கினார்.	அடக்க	 யாதவற்ைற	“	ஏண்டா	அவைன	அ க்கிேற.

அந்த	அ ைய	நீேய	அ ச் க்ேகா.	வளர்த் ப்	ெபரியவனாக்கி	ஆளாக்கின
என்ைன ம்	மீறி	என்னடா	அவ்வள 	ெபரிய	வயி 	உங்க க் .	ேச...!	ேராஷம்
ேவற	வ தா	இ ல.”	என் 	 றி	ெவளிப்ப த்தினார்.
ஆமா...ெபரிசா	வளர்த் 	ஆளாக்கிட் ங்க	.	அைர	வயி 	கஞ்சி	ெகா க்க
வக்கில்ைல.	..எல்லாம்	“அவ”	ேமலி க்கிற	ேமாகம்.	இ க்கிற க்ேக	ேசாத் க்
வழியில்ைல.	இ ல	ேவற	அ ஷன்ஸ்		பங் க் .	“	 றக்	 டாதவற்ைறக்
றினான்	தனயன்	ெபா க்க	 யாமல்	தவித்தார்	ரங்கசாமி.

“	அவைள	ஏண்டா	கரிச் க்	ெகாட்டறீங்க,	அவ	உங்க	கிட்ட	பரிவா	அன்பா
நடந் க்கறதில்ைலயா..	என்	ேபாறாத	காலம்.	வாழ்க்ைகைய	 கமா	நடத்த

யெல.	நான்	என்ன	ேவ ம்னா	உங்கைளக்	கஷ்டப்	ப த்தேறன்.	“

“	அவள்	இங்கி க்கிற தான்	ெபரிய	கஷ்டம்.	அவைள	நீங்க	கல்யணம்
ெசய்தி க்கைலன்னா	இன் ம்	எவ்வளேவா	ெசௗகரியமா	இ ந்தி ப்ேபாம்.
வந்தவ ம்	ஒ 	எச்சிக்கைல	“என்றான்	கண்ணன்.

ந்தரம்	,கண்ணா	உங்க	ெரண் 	ேப க் ம்	ெசால்ேறன்.	இ 	என் ைடய	ெசாந்த
விஷயம்.	இ ெலல்லாம்	உங்க	கிட்ட	அ மதி	வாங்கத்	ெதைவயில்ைல	எனக் .
இ ல	யா ம்	தைலயிடற 	எனக் ப்	பி க்கைல.	உங்கைள	வளர்த் 	இந்த
நிைலக் க்	ெகாண் 	வந்தாயிற் 	இல்ைலயா.	இனிேம	உங்ககிட்ட	நா ம்
ைகேயந்தி	நிக்கப்	ேபாறதில்ைல.	மன க் ப்	பி க்கைலன்னா	நீங்க	எங்க
ேவண் மானா ம்	ேபாகலாம்.	எனக் 	ஆட்ேசபைண	இல்ைல.”	.
ஆத்திரத்தில்	 றப்ப ம்	ெசாற்கள்,	ஆத்திரம்	அடங்கிய	பின்	நிைனத் ப்	பார்க்கப்
பட்டால்,	அவற்றின்	தவ க ம்	உள்ளர்த்தங்க ம்	எதிர்பார்க்காத	அள 	ெதாக்கி



நிற்ப 	ெதரி ம்.	ஆனால்	அவற்ைறக்	 வேதா	ேகவலம்	சாதாரண	மனிதர்கள்
தாேன.சிந்தித் ப்	ேப பவர்கள்	மிகக்	 ைற .	அ 	யா ைடய	தவ .?.

அந்த	சம்பவத் க் ப்	பிற 	 ந்தர ம்	அதிக	நாள்	வீட் லி க்கவில்ைல.	அந்த
சம்பவத்தன் 	இ ந்த	அந்த	நான் 	ேப ைடய	மனநிைல ம்	,	அந்த	நால்வரின்
ணாதிசயங்கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்ளக்	 யதாய்	இ ந்த .	அன் 	ேபாலேவ

இன் ம்	அந்த	நால்வ ம்	நா 	விதம்.	இதில்	யார்	சரி,	யார்	தவ .?

கமலத் க் 	விைட	ெதரியவில்ைல.	ெதரியாதவற்ைற	ெதரிந்த ேபால்	இந்த
நிைலயில்	யாரிட ம்	காட் க்	ெகாள்ளத்	ேதைவயில்ைல.	இ ந்தா ம்
கண்ணனின்	விவகாரம்.........?பாட் யிடம்	பத் 	 பாய்	வாங்கப்	ேபா ம்ேபா
ெதரிந் 	ெகாள்ளலாம்.
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”அம்மா	அண்ணா	வர	ேநரமாயி த் .	நான்	ஸ்ேடஷ க் ப்	ேபாய்	 ட்
வ கிேறன்	“	என்றான்	ராஜு.

“அம்மா,	அண்ணா	கார்ல	வ வானா,நடந் 	வ வானா.”	என் 	ேகட்டான்	சந் .

“	ேபாடா,அண்ணா	கார்லதான்	வ வான்	இல்லியா	வி .	“என்றான்	ரவி.
“	ஏண்டா	பறக்கேற.அண்ணா	ஆட்ேடால	வந்தா ம்	வரலாம்”	என்றான்	வி ,
எைத ம்	தீர	ேயாசித் ப்	ேப பவன்	ேபால.

கல்யாணி	அம்மா க் 	ைக	ஓடவில்ைல,	கால்	ஒடவில்ைல.	இயந்திர	கதியில்
ேவைல	ெசய் 	ெகாண் ந்தவள்	ஓேரார்	சமயம்	தன்	 டைவத்	தைலப்பால்
கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண்டாள்.	ஆறப்	ேபாட்ட	காயத்ைத	ஆற் ம்
பணிையக்	காலம்	ெசய் 	ெகாண் ந்த 	. ரா ம்	ஆற	 யாத	காயம்.
ஆறினா ம்	அதன்	வ 	அைத	ஞாபகப்	ப த்திக்	ெகாண்ேட	இ க் ம்.
இ ந்தா ம்	அத ேட	சில	ப ைமயான	எண்ணங்க ம்	ேதான்றத்தான்	ெசய் ம்.
இந்தப்	ப ைம	நிைன கள்தான்	காயத்ைத ம்	வ ைவ ம்	மறக்கச்	ெசய்கிற .

ேடய்	ராஜு	,சீக்கிரம்	ேபாடா	நீ	ேபாற க் ள்ள	வண் 	வந் டப்	ேபாற ,என்
றியவைள	,	:”என்ன	மாமி	வீேட	அமர்க்களப்படற .	யார்	வரா.?”	என்ற	 ரல்

தி ம்ப	ைவத்த .	தி ம்பியவளின்	பார்ைவயில்	என் மில்லாத	தீட்சண்யத்ைத
உணர்ந்தாள்	சியாமளா.
“	என்ன	மாமி	,அப்ப ப்	பார்க்கேறள்.	நாந்தான்	சியாமளி.	“	

“இல்ைலய ,	சியாமளி.	உன்ைன	எவ்வளேவா	தடைவப்	பார்த்தி ந்தா ம்,
இன்னிக்கிப்	பார்க்கறப்ேபா	ஏேதா	ஒ 	கணக் ப்	ேபாட்ட 	என்	மன .அ 	சரி
என்ன	இன்னிக்கிக்	கார்த்தாலேய	வந் ட் ேய”
”	எப்ப ம்ேபால	பள்ளிக் டம்	 ஞ் 	ேபாரப்ேபாதான்	உங்களப்	பார்க்க மா.?
என்னேவா	இன்னக்கி	காைலயிேலேய	உங்கைளப்	பார்க்க ம்ேபால
இ ந்த .வந் ட்ேடன்.	ஆமா,	நான்	ேகட்ட	ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்லலிேய.
இன்ைறக் 	யார்	வரா...	என்ன	 பன்...அடடா,	 ப்ேபால	இட்லியா...யா க் 	என்ன
சமச்சாரம்.	?”
”இன் ம்	ெகாஞ்ச	ேநரத்தில்	பா 	வந் வன்.அவ க்காக	ஸ்ெபஷலா	இட்லி
பண்ேறன்.	நீ ம்	சாப்பிட் ப்	பார்த் ச்	ெசால்.	நல்லாயி க்கா.?”

“	என்னெவா	காந்தி	,ேந ன் 	ெசால்ற	மாதிரி	ெமாட்ைடயா	பா ன்னா	யா க் த்
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ெதரி ம்.?	நீங்க	பா ன்ன ம்	எனக் த்	ெதரிஞ்ச	ஒ த்தர்	ஞாபகம்	வந்த .அவர்
பம்பாயில	இ க்காராம்.	இந்தப்	பக்கத் 	ஆள்தான்	ேபாலி க் .	“	

”	இந்த	பா 	என்	பிள்ைள.,உனக் த்	ெதரியா .	நீ	பார்த்ததில்ைல.	நீ	ெசால்ற	பா
யாேரா	எனக் த்	ெதரியா .”

“உங்க	பிள்ைளயா....அப்ப ன்னா	ராஜு க் 	ேமலயா...எனக் ச்	ெசால்லேவ
இல்ைலேய.”
எல்லாத்ைத ம்	சமயம்	வ ம்ேபாதாேனம்மா	ெசால்லலாம்.உனக் த்
ெதரிந்தைதவிட	ெதரியாதேத	அதிகம்.	பா 	என்	 த்த	பிள்ைள	.இப்ேபாைதக்
இ 	ேபா ம்	பின்ேன	ெசால்ேறன்.:”ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வந்தவ க் 	ெசால்லிக்
ெகாள்ளாமேலேய	கண்களில்	நீர்	வந் 	விட்ட .	 ைடத் விட	 யன்றவள்
ைடக்கத்	 ைடக்க	ஆறாகப்	ெப கிய 	கண்ணீர்.	சியாமளா க் 	எ ம்

விளங்க	வில்ைல.	ேகட்கக்	 டாத	ஏேதா	ஒன்ைறக்	ேகட் 	கல்யாணி	அம்மாைவக்
கலங்க	ைவத் விட்ேடாேமா	என் 	சஞ்சலம்.	பதட்டத் டன்	ைககைள
பிைசந்தவா 	நின்றி ந்தாள்.
“	ஆமாம்	சியாமளி..என்	பிள்ைள.	என்	 த்த	பிள்ைள	பா .	அவன்	வ வைதக்
காணக்	ெகா த் 	ைவக்காமல்	அவர்	ேபாயிட்டார்.	இந்த	நிைலயிேல	பா 	வரதப்
பார்க்க ம் 	ெராம்ப	ஆைசயி ந்த .	அவ ம்	இ ந்தி ந்தா.....”

ேபச்ைச	மாற்ற	வி ம்பிய	சியாமளா,	“	அப்ேபா	இன்னிக் 	சந் ம்	ரவி ம்
ஸ் க் 	மட்டமா.?”	என்றாள்.
”	மட்டமில்ைல	 ச்சர்	.இன்னிக் 	லீ ..அண்ணாேவ	லீவ்	ெலட்டர்	எ தித்	த வார்”
என்ற	சந் 	ெதாடர்ந்தான்.”	அம்மா	 கம்	க விக்கட் மா.?	 ச்	ெசாக்காய்
தரியாம்மா”
“	 த்	 ணி	ேபாட் 	எங்ேக	ேபாறீங்க.”

“	எங்க ம்	ேபாகைல	 ச்சர்.	அண்ணா	வ ம்ேபா 	அழகா	இ க்க	ேவண்டாமா...
அ க் த்தான்.

சியாமளா	சந் வின்	 ைகத்	தட் க்	ெகா த் ,	கல்யாணி	அம்மாவிடம்
விைட	ெபற்றாள்.	அவள்	வாசலில்	இறங் வதற் ம்	பா ம்	ராஜு ம்
ஆட்ேடாவிலி ந் 	இறங்க ம்	சரியாயி ந்த .	பா ைவப்	பார்த்த	சியாமளா	ஒ
கணம்	திைகத் 	விட்டாள்.	பா ம்	சியாமளாைவப்	பார்த் 	ஒ 	கணம்
தயங்கினான்.	ெவளிேய	ேபாகக்	கிளம்பிய	சியாமளாைவ	ஏேதா	ஒ 	எண்ணம்	பின்
தங்கச்	ெசய்த .	சிறி 	ேநரம்	பிரிந்தவர்	 ய	களிப் 	நிலவிய .	பம்பாயிலி ந்
அல்வா	வாங்கி	வந்தி ந்தான்	பா .	அைத	எல்ேலா க் ம்	ெகா த்தவன்
சியாமளாைவ	கவனித் ”	இவர்கைள	உனக் த்	ெதரி மா	அம்மா	“	என்
ேகட்டான்.



“	ெதரி மாவாவ ...	இவள்	தான்	சியாமளா.	சந் 	ரவிேயாட	 ச்சர்.	இதாம்மா
என்	 த்த	பிள்ைள.”
“	நான்ெசான்னவ ம்	இவர்தான்	மாமி	“	என்றாள்	சியாமளா.

“உங்க க் 	ஒ வைர	ஒ வர்	 ன்னேம	ெதரி மா	?”
“	ெதரி ம் 	ெசால்றத	விட	,பார்த்தி க்ேகாம்	என்ப தான்	சரியம்மா”	என்றான்
பா .

அவ க் 	ஏேனா	சியாமளாைவ	 ன்ேப	ெதரி ம்	என் 	ெசால்லிக்	ெகாள்வதில்
அவ்வள 	வி ப்பமி க்கவில்ைல.	சியாமளா ம்	அைத	அவ்வளவாக	வி ம்பி
இ க்க	மாட்டாள்	.காலம்	ெசல் ம்	ேகாலத்தில்	ஒ ஆ ம்	ெபண் ம்	பார்த் ப்
ேபசினாேல	கைதகள்	பல	கட் வி ம்	உலகில்	அைத	நன் 	 ரிந் 	ெகாண் ந்தன
இரண் 	ஜீவன்கள்	.ஆனால்	பா 	ெசால்லாத ம்	சியாமளா	வி ம்பாமலி ப்ப ம்
அவர்கள்	அத்தைன	அறி 	 திர்ச்சி	ெபற்றவர்கள்	என்ற	காரணத்தால்	அல்ல.
ஆனால்	சமயங்களில்	சரியாக	நடப்பிக் ம்	ஒ 	உள் ணர் க் க்	கட் ப்
பட்டவர்கள்.	அப்ேபா 	நடந்த	சிறிய	அறி கப்	படல ம்	ெதாடர்ந் 	நைட	ெபற்ற
ேபச் 	வார்த்ைதக ம்	இைதேய	காட் ன.	சிறி 	ேநரத்தில்	சியாமளா	விைட
ெபற் ச்	ெசன்றாள்.

பா 	எதிர்பார்த்த	அள க் 	யா ம்	வளர்ந்தி க்கவில்ைல.ஆனால்	அேத	சமயம்
யா ம்	அதிக	கஷ்டத் க் 	உள்ளானவர்கள்ேபால்	ேதான்றவில்ைல.ஒ 	அதீதமான
தி ப்தி	,ேசாைப,	இைவ	உள்ளத்திலி ந் 	எ ம் கிற .	அதைன	 கம்
காட் கிற .	கல்யாணி	அம்மா ம்	பிள்ைளக ம்	இ ந்தி க்க	ேவண் ய	பயங்கர
நிைலையவிட,	இ க் ம்	ஓரள 	சாதாரண	நிைலயில்	தி ப்தி	அைடந்தனர்.
ஒன் ேம	இல்லாதவ க் 	ஒ 	ேவைளச்	ேசா 	ெபரிதல்லவா.?	இந்த
நிைலக்காவ 	தன்ைன	விட் ச்	ெசன்ற	கணவைன	எண்ணி	விம்மிய 	அவள்
உள்ளம்.	ஆனால்	இேத	நிைல	நீ க்க	ேவண் மானால்,	இனி	அைத	நீ க்கச்
ெசய்வ 	பா வின்	ைகயில்	தான்	இ க்கிற .	அைதேயதான்	ரங்கசாமி ம்
அறிந்தி ந்தார்.	ஆனால்	உலகில்	ஒ வைரேய	நம்பி	ஒ வைர	ஆண்டவன்	இ க்க
வி வதில்ைல.	நிைலைம	அப்ப யி க் மானால்	எண்ணற்ற	 ம்பங்கள்
ேவேரா 	சாய்ந்தி க் ம்.
கஷ்ட ம்	நஷ்ட ம்	வாழ்வின்	ேசாதைனகள்.	மைலேபால்	நம்பி	இ க்கப்
ப பவர்கள்	ெபா க்	என் 	ேபாய்	வி வதால்,	நம்பி	இ க்கிறவர்கள்	வாழாமல்
ேபாய்	வி வார்களா	என்ன.?	இந்த	எண்ணம்	உத பவர்க க் 	இ க்க
ேவண் ய 	அவசியம்.	ஆள்வ ம்	அ பவிப்ப ம்	நம்	ெசயல்கள்	அல்ல.	ஆனால்
ப த்தறி 	ெகாண்ட	நாம்	அதைன	பரி ரணமாக	உபேயாகித்தால்	 ம்பங்கள்
ெசழிக் ம்	ச தாயம்	சீர்தி ந் ம்,	நா 	வள ம்.



பா 	கல்யாணி	அம்மாைவ ம்	அவன்	தம்பிகைள ம்	ஆதரிக் ம்	ெபா ப் கைள
ஏற் க்	ெகாண்டான்	என்றால்,	அ 	அவன்	ப த்தறிைவ	 யமாக
உபேயாகித்தறிந்த	 வின்	பலனா ம்.இப்ப 	ஒெரய யாகக்	 வ ம்	பா வின்
ணத் க் 	அவ 	விைளப்ப 	ஆ ம்.	தாய்	தம்பிகள்	என்ற	பாசம்,

தந்ைதக் க்	ெகா த்த	வாக் தி	ேம ம்	வி ப் 	ெவ ப் 	இல்லாமல்	சம
ேநாக் டன்	ஆரா ம்	 ணம்	ஆகியவற்றின்		 ட் 	பலன்	,	அன் 	 தல்	கல்யணி
அம்மாவின்	மன	சஞ்சலத்ைத	ஓரள 	ேபாக்க	உதவிய .அதாவ 	பற் ேகால்
ஒன் 	கிைடத்த .

பா க் 	எண்ணற்ற	ஆைசகள்.	சிதறிய	 ம்பத்ைத	ஒட் விப்பேத	தன்	 தல்
கடைம	என் 	க தினான்.	தன்ைன	இந்த	நிைலக் க்	ெகாண் 	வந்த
ெதாழிற்சாைலக் 	மாடாக	உைழக்க	எண்ணினான்.	பம்பாயில்	 யர 	தின
விழாவில்	ஏற்பட்ட	சிந்தைனக க் 	உயிர்	ெகா க்க	வி ம்பினான்.

உயர்ந்த	எண்ணங்க ம்	பரந்த	உள்ள ம்	களங்க	மற்ற	உள் ணர் ேம	பா விடம்
இ ந்த	க விகள்.	அவன்	எதிர்த் ப்	ேபாராட	ேவண் யி ந்தேதா.........உறவின்
ச ம்		ஏச ம்	,	உண்ைம	உைழப்ைப	ஏமாளித்தனமாகக்	க தி	ந க் ம்	நய

வஞ்சக	ச தாயம்,	ஜாதி	மதப்	ேபார்ைவக் ள்	 ந் 	ெவளிப்ப ம்	உ த்தர்கள்
ட்டம்......அம்மம்மா......ஏராளம்,	ஏராளம்..!
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கண்ணன்	அ ள்	வீட் ல்	தங்க	ஆரம்பித்ததில்	 தலில்	அ க்
ஆட்ேசபமி க்கவில்ைல.	என்றா ம்	கண்ணனின்	பர்ஸ்	காலி	என்
ெதரிந்த ம்	ஓரள 	மனத்தாங்கல்	ஏற்படத்தான்	ெசய்த .	என்னதான்
நண்பன்	என்றா ம்	காலம்	இ க்கிற	நிைலயில்	,விைலவாசிகள்	ராக்ெகட்
ேபால்	ேமேல ம்	காரணத்தால்	கண்ணன்	ஒ 	பாரமாகத்தான்
இ ந்தான்.அ க் 	ெமல்ல ம்	 ங்க ம்	 யாத	நிைல.	அ த் ப்
ேபசி	கண்ணைன	விரட் யி க்கலாம்.	ஆனால்	அ ளிடம்	இ ந்த	ஒ 	நல்ல
ணம்,	எவ்வள 	ெகட்ட	 ணங்களி ந்தா ம்	,நன்றி	மறவாத	தன்ைம

ஒன் தான்.	எவ்வள 	நாட்கள்	கண்ணன்	அ ைளப்	பராமரித்தி ப்பான்.!

தன்	சேகாதரர்கள்	ேம ள்ள	பாசத்ைத	ஒ 	வீம் க்காக
உதறிெயறிந்தி ந்தவன்,	அவர்கள்	ஞாபகம்	வ ம்ேபாெதல்லாம்,	அ ைள ம்
மற்ற	நண்பர்கைள ம்	சேகாதரர்கைளப்	ேபால்	பாவித் ,	அவர்க க்
உத வைத	தன்	தம்பிக க் 	உத வ ேபால்	எண்ணி	சமாதானம்
அைடவான்.	அ 	அ க் த்	ெதரி ேமா	என்னேவா,	கண்ணன்	உதவி
இ ந்தைத	மட் ம்	அவன்	மறக்கவில்ைல.	அதற்காக	கண்ணைன
என்ைறக் ம்	பராமரிக் ம்	நிைலயி ம்	இ க்கவில்ைல.	ெமல்ல	பிட் ப்	பிட்
விஷயத்ைத	விளக்கினான்.விளக்கியவ க் 	சங்கடமாகத்தான்	இ ந்த
என்றா ம்	விளக்கப்	பட்டவ க் 	விரக்திேய	ேமலிட்ட .	விளங்கியைதப்
பட்டவர்த்	தனமாக	ஒப் க்ெகாண்டான்.	 வில்	அவன்	ப ப் க் ம்
அந்தஸ் க் ம்	பங்கம்	விைளவிக் ம்	 ைறயில்,	ஒ 	ஆட்ேடா	கராஜில்
ெமகானிக்காக	ேசர்ந்தான்.	இந்த	வைரக் மாவ 	நிைலைம	சமாளிக்கப்
பட் 	விட்டதில்	அ க் 	சந்ேதாஷம்தான்.

அ க் ம்	கண்ண க் ம்	இ ந்த	பல	 ணாதிசய	ேவ 	பா க ள்
க்கியமான ,	அ ளின்	நிதான ம்	கண்ணனின்	படபடப் ம்தான்.	எந்த

நிைலயி ம்	தன்னிைல	மறவாத	அ ள்	பல	தடைவ	அைத	மறந்த	கண்ணைன	 ய
நிைலக் க்	ெகாண் 	வந்தவன்.	கண்ண க் 	வாழ்வில்	ஒ 	பி ப் 	ஏற்படச்
ெசய்தால்,	அவைனப்	ேபால்	ஒ 	நல்லவைனப்	ெப தல்	மிக ம்	கஷ்டம்.	கண்ணன்
அன் க்காக	ஏங்கினான்.	ஏக்கத்தில்	எ ப்பார்	ைகப்	பிள்ைளயானான்.
ஏமாளியானான்.	 ற்றியி ந்தவர்கள்	 ரண் வதற்ெகன்ேற	ஏற்ப த்தப்	பட்ட
ரங்கம்	என்ற	நிைலயில்	அவைன	மதிப்பதாகக்	கணக் ம்	ேபாட்டான்.	அவனிடம்

எைத ம்	ெபா ளாக	ஏற்காத	பாட் ைய ம்		மாமாக்கைள ம்	ெதய்வெமனக்
க தினான்.	ஆனால்	ெபா க்காக	மட் ம்தானா	உற 	ெகாண்டா கிறார்கள்.?
ஒ வ ைடய	சன்னமான	உணர் களால்	அவைன	க வியாக்கி

http://gmbat1649.blogspot.in/2012/01/blog-post_18.html


விைளயா பவர்கள்	எத்தைன	ேபர்கள்தான்	இல்ைல.?இைதக்	கண்ணன்	உணர
வில்ைல.	உணர்ந்தி ந்தால்	அவ ைடய	வாழ்க்ைகேய	மா பட் ந்தி க் ம்.
ெதரிந்ேதா	ெதரியாமேலா	கண்ணன்	தந்ைதையப்	பழித் க்	ெகாண்டான்.அவர்
இறந்த	பிற ,	அவர்	இ க் ம்ேபா 	தான்	உதவ	வில்ைலேய	என்ற	உணர்வால்
உ க்கப்	பட்டான்.	இ ந்தா ம்	தன்	தவைற	ஒப் க்	ெகாள்ள	 யாத	ஒ 	வீம்
,தான்	ெசய்த தான்	சரி	என் 	அவைனப்	ேபச	ைவத்த .	நாவிலி ந்
ெவளிவ வ 	அவன்	நிைனப் தான்	என்றறிந்தவர்கள்தாேன	ஏராளம்.	ஆக
அன்றி ந்த	கண்ணந்தான்	என் ம்	என் 	எல்ேலா ம்	நம்பினார்கள்.
இந்த	நிைலயில்தான்	பா 	ெபங்க ர்	வந்தைத	கண்ணன்
அறிந்தான்..அறிவித்தேதா	அவன்	பாட் .	பாட் க் 	ஒ 	பயம்.	தன்
ெசல்வாக் க் க்	கட் ப்பட	ம த்த	பா ,	எங்ேக	மற்றவர்கைள ம்	அதிலி ந்
பிரித் 	வி வாேனா	என்ற	திகில்.	பாட் 	உலைகயறிந்தவள்.	மனிதர்கைள	நன்
ப த்தறிந்தவள்.	எந்த	இடத்தில்	எந்த	ெசால்ைலச்	ெசான்னால்	அதற் 	மிக
அதிகம்	சக்தி	இ க் ம்	என்ற	வித்ைத	ெதரிந்தவள்.	 ங்கச்	ெசான்னால்	,
வாைழப்	பழத்தில்	ஊசி	ஏற் வ 	ேபால	மற்றவர்களிடம்	தன்	க த்ைத	பதிய
ைவப்பவள்.	பா 	வந் 	விட்டான்.	கண்ண ம்	வீட்ைட	விட் 	ெவளிேயற்றப்
பட்டதால்	ெநாந்தி ப்பான்.இந்த	ேநரத்தில்	பா வின்	ேபச் 	கண்ண க் ப்	 ரி ம்.
ஆனால்	 ரிய	ைவக்க	விடக்	 டா .	அப்ப யானால்	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	ேசர்ந்
வி வார்கள்.	ேசச்ேச	!	அ 	நடக்கேவ	 டா .!

ஒவ்ெவா வ க் ம்	அவரவர்	ெசய் ம்	ெசயல்கள்தான்	சரி	என்ற	எண்ணம்.
அதன்ப 	ெசய்யப்ப ம்	ெசயல்கள்	எல்லாேம	சரியாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்;
இ ந்தி க் ம்,	சரியானெத ,	தவறானெத 	என்பைத	அளக் ம்	அள ேகால்
இ ந்தி ந்தால்.ஒ வ க் ச்	சரியான 	மற்றவ க் த்	தவறான
தாகிற .இதற் 	ஒேர	காரணம்	அவரவர்கள்	இ க் ம்	 ற் ப் ற	 ழ்நிைல ம்,
வள ம்	ச தாய	சட்ட	திட்டக்	கட் ப்	பா க ம்தான்.	மா பட்ட	சந்ததியினர்
வளர்ந் 	வ வ ,	மாறாமல்	வளர்ந்த	சந்ததியினரின்	ெசல்வாக் க் 	இ க் ,
அவர்கள 	அட்சியின்	பி ப் க் ஒ 	வ க் .

பாட் க் 	ரங்கசாமியின்	மீ 	ஒ 	தனி	மதிப் 	இ ந்த .	,அவர்	பாட் யின்
மக க் க்	கணவன்	என்றி ந்த	வைரயில்..மகேளா	நான் 	மக்கைளப்	ெபற்
வாழ்ந்த	வாழ் 	ெதாடங் 	 ன்பாகேவ	 மங்கலியாகச்	ெசன் 	விட்டாள்.
ெசன்றவ ைடய	இடம்	நிரப்பப்	பட்ட .	ஆனால்	நிரப்பப்பட்ட	விதம்தான்	பாட் க் ப்
பி க்கவில்ைல.	மகேள	ெசன்ற	பிற 	மாப்பிள்ைளயிடம்	பற் தல்
ைறந்தி ந்தா ம்	ேபரப்	பிள்ைளகளிடம்	அன் 	வளர்ந்தி க்கலாம்.

வளர்ந் மி க் ம்	என் தான்	பாட் 	நம்பினாள்.,ரங்கசாமி	மட் ம்	அப்ப 	ஒ
காரியத்ைத	ெசய்தி க்கா	விட்டால்.



என்னமாக	ஏமாற்றி	விட்டார்.	ஏமாற்றப்பட் விட்ேடாம்	என்ற	எரிச்சேல	பாட் யின்
ைகச்ச க் 	 லக்	காரணம்.	ெசன்ற	மகளின்	இடத்ைத	இ க் ம்	இன்ெனா
மகள்	நிரப்பட் ேம	என் 	பாட் 	வி ம்பினாள்.	வி ம்பியைத	ெவளியிட ம்
ெசய்தா.ள்.	ஆனால்	கல்யாணங்கள்	ெசார்க்கத்தில்	நிச்சயிக்கப்ப ம்	 பகாரியம்
அல்லவா.	!	ேகவலம்	மனிதனின்	ஆசாபாசங்க க் க்	கட் ப்	பட	ைவக்க

மா.?
ரங்கசாமியாவ 	ேவண்டாம்	இல்ைல	என் 	ம த்தி க்கலாம்.ஆனால்	ம ப்பி
ம த்தவர்,	அேதா 	நிற்காமல்	ேவற் 	ஜாதிப்	ெபண்ைண மல்லவா	இரண்டாம்
தாரமாக	மணந்தார்.!	அதனால்	பாட் யின்	மதிப் ம்	ெகௗரவ ம்	எவ்வள
ைறந் 	விட்ட .	ரங்கசாமி	ெசய்த	தவ க் 	அவர்	தண்டைன	ெபற

ேவண் ம்.எப்ப 	தண் ப்ப .?	ஏன்,	அவர்	ெபற்ெற த்த	ெசல்வங்கள்தான்
இ க்கின்றனேவ.	அவர்களாேலேய	அவர 	ெசய்ைக	தவ 	என்
உணர்த் வ தான்	சரியான	தண்டைன.	பாட் 	எந்த	அள க் 	ரஙகசாமியின்
தவைற	உணர்த்த	நிைனத்தாேரா,	அந்த	அள க் 	அவ க் 	அவ ைடய
ெசய்ைகயின்	சரித்தன்ைம	உணர்த்தப்	பட்ட .	ரங்கசாமி	ேவண் ெமன்ேற		ஒ
ேவற் 	ஜாதிப்	ெபண்ைண	மண்ந்தாரா.?	மனம்	லயித்தவர்	மணத்தில்	 த்தாேர.
,அ ேவ	ஒ 	பண்பல்லவா.	இ ந்தா ம்	நிகழ்ந்த 	நடந்தி க்கக்	 டா .
நடந்ததால்	ரங்கசாமி	அதன்	பலைன	அ பவிக்க	ேவண் ம்.	பாட் யின்	கணக் ம்
தீர்ப் ம்	ரங்கசாமி	இ ந்தவைர	அவைர	சஞ்சலப்	ப த்தியைதவிட	அவர்	இறந்த
பிற 	கல்யாணி	அம்மாைவ	அதிகமாகத்	தாக்கேவண் ம்	என்பேத.	அைத ம்

ள்	 ளாக்க	 யல்கிறான்	ேநற் 	 ைளத்த	இந்த	பா .

அதற்காகத்தான்	விரட் ய த்த	க வியான	கண்ணனிடம்	பாட் 	ெசய்தி
ெதரிவிக்க	வந்தாள்.	அவள்	ேபாதாத	காலம்	அவள்	அங் 	இ க் ம்ேபாேதபா ம்
கண்ணைனக்	காண	வந்தி ந்தான்.

“	வாடா	,பா ,	ெராம்பப்	ெபரியவனாயிட்ேட.பம்பாயிலி ந் 	வரதக்	 டத்	ெதரியப்
ப த்தக்	 டாதா.”.என் 	கண்ணன்	ேகட்டான்.

“நான்	க தம்	ேபாட் ந்ேதன்	அண்ணா.ஆனால்	நீதான்	விலாசமிட்ட	இடத்தில
வாங்கக்	 ட	இ க்கைல	ேபாலி க் .	வந்த டன்	விஷயம்	ெதரிந்த ம்	உன்ைனப்
பார்க்க		ேநரிேல	வந் ட்ேடன்.”வந்த	இரண் 	நிமிடங்களிேலேய	பா 	தன்ைன
உதாசீனப்	ப த்தி	விட்டான்.	உதாசீனப்	ப த்தப்	பட்டதாக	கண்ணன்	நிைனக்கக்
டா 	என் 	 ரிதமாகக்	கணக் ப்	ேபாட்ட	பாட் ,”	நீ	கண்ண க் 	எ திய

க தாசி	இன்னக்கிதான்	கிடச் .உடேன	ேசதி	ெசால்ல	வந்ேதன்.ெசௗக்கியமா
இ க்கியா	பா .”	என் 	 ணிந் 	ெபாய்	ெசால்லிக்	ேகட்டாள்	பாட் .

வ விேல	வந் 	ேப பவைர	இனம்	கண் 	ெகாள்ளாமல்	இ க் ம்	அள க்
பா க் 	யாரிட ம்	ெவ ப் 	கிைடயா .மனிதர்கைள	அவர்கள்	தவ



ெசய்கிறார்கள்	என்பதற்காக	ெவ க் ம்	 ணத்ைத	விட	அவர்கள்	மீ
பச்சாதாபேம	ேமலி ம்	வர்க்கத்தவன்	ஆதலால்	அவ ம்	பாட் 	ேகட்ட	ேகள்விக்
“ெசௗக்கியம்	“	என் 	ஒ 	வார்த்ைதயில்	பதில்	ெசான்னான்.

கண்ணனின்	க்ேஷமலாபங்கைள	விசாரித்தான்.கண்ண ம்	விட் க்
ெகா க்காமல்	ேபசினான்.”	அண்ணா	ஆழ்ந் 	ேயாசித் ப்	பார்த்த	பிற 	நான்
ஒ 	 க் 	வந்தி க்கிேறன்.சிதறி	இ க் ம்	நம்	 ம்பம்	ஒன்றாக	இ க்க
ேவண் ம்.	என்ற	ஆைசயால்	உந்தப்பட் 	ஓேடா 	வந்தி க்கிேறன்.	“

“என்னேவாப்பா,	நீ	இந்த	மாதிரிஒ 	பாசத்ேதாட	ேபசறதக்	காணக்	 த்
ைவக்காத	உன்	அம்மா	ேபாயிட்டா.	உங்கைளெயல்லாம்	ெபரியவாளாப்
பார்க் ம்ேபா 	என்	பா ம்	மன 	உங்க	அம்மாைவ	ெநனச் ப்	 லம்பற .	ஏேனா
தாேனான் 	வளர்த்தின	உங்க	அப்பா ம்	ேபாயிட்டான்	இனிேமயாவ 	உங்க க்
நல்ல	காலம்	வரட் ம்.கிைடக்கிற	சம்பளத்ைத	ெசட் 	சிக்கனமாச்	ெசல
ெசய் ,மிச்சமி க்கிறத	அழகாச்	ேசத் 	ெவச் ய	சீக்கிரத்திேலேய	 ம்

த்தன மா	நீங்க	வாழறத	என்னக்கித்தான்	பார்ப்ேபாெமான் 	இ க் .	“

பாட் 	உண்ைமயாக ம்	ேபாலியாக ம்	ேபசியதி ம்	உள்ளர்த்தம்	இ ப்ப
பா க் ப்	 ரிந்த . கம்	க ைமயாக	மாறிய ..	கண்ண க் ப்	 ரியவில்ைல.
கலங்கி	விட்டான்.

“ஆமாண்டா	பா ,	இப்பத்தான்	என்	மன 	ஏேதா	நிம்மதி	அைடந்த	மாதிரி
இ க் .பாட் 	ெசால்ற 	எவ்வள 	உண்ைம.	“என் ம்	 றினான்

அண்ணா,	நிம்மதி	அைடந்த	மாதிரி	ேதான் வ 	தப்பில்ெல.	உண்ைமயாகேவ
நிம்மதி	அைடய	 ம்.	ேபாயிட்ட	அம்மாவப்	பத்தி	பாட் 	 லம்பறா.அ
அவங்க க் ப்	ெபா ந் ம்.	ஆனா,	நிைன 	ெதரியற க் 	 ன்னா 	ேபான
அம்மாைவ	நிைனத் ப்	 லம்பறத	விட	நம்ைம	வளர்த் 	ஆளாக்கின	,இ க்கிற
அம்மாவப்	பத்தி	எண்ணற ம்	அதிேல	நிம்மதி	அைடயற ம்தான்	நமக் ப்
ெபா ந் ம்.	அப்பா	இ க்கிற	ேபாதில்லாத	நல்ல	காலம்	அவர்	ெபான	பிறகாவ
நமக் 	ேவ ம்னா,	அவர்	விட் ப்	ேபாயி க்கிற	கடைமகைள	ெதாடர்ந்
ெசய்யற லதாேன	வ ம்.	அ க் த்தான்	நா ம்	 ச் க்	கிட்
இ க்ேகன்.பழைச	எல்லாம்	மறந் 	என்	 ட	வா	அண்ணா.வாழ ம்	விடாம
சிந்திக்க ம்	விடாமபிரிச் ப்	பார்க்கற	இந்தப்	பா ம்	ெசாந்தங்கைள
நம்பாேத.அண்ணா!	நம்பி	இ வைர	வாழ்ந்த ல	உனக் 	உண்ைமயா	மனத்தி ப்தி
ஏற்பட் க்கா?	ெசால் 	அண்ணா.!”	கண்களில்	நீர்	மல்கக்	ெகஞ்சினான்	பா .

“அப்பேவ	நான்	ெசால்லலயா	கண்ணா..நீ	ஏமாளி,	நீ	இப்ெபா	 தந்திரமா	ஒ
பிக்கல்	பி ங்கல்	இல்லாம	நிம்மதியா	இ க்கிற ,	அந்த	நீச	சாதிப்
ெபாம்மனாட் க் ப்	பி க்கைல.	உன்ைனச்	 ரண்ட	பா ைவ	அ ப்பி	இ க்கிறாள்
பா ம்	பாவம்..ஏேதாநல்ல 	ெசய்யறதா	தவறா	எண்ணிட் 	பாம் க் ப்	பால்



ஊத்தறான்.அ 	ேபாறா 	அ க் 	ேமல	தன்னால	 யா ன் 	ெதரிஞ் ,	அவ
ேபச்ைசக்	ேகட் 	உன்ைன ம்	அந்தச்	ெசயைல	ெசய்யக்	 ப்பிடறான்.நீ	ேபாவிேயா
என்னேவா	அ 	உன்	இஷ்டம்.ஆனா	நீ	ஒ 	ஏமாளி	உன்ைன	இப்ப 	எல்லா ம்
ப த்தறத	ெநனச் தான்	எனக் ப்	பாவமா	இ க் .	“	பாட் ம்	விட் க்
ெகா க்காமல்	 ந்தாைனயால்	கண்ைணத்	 ைடத் 	, க்ைக	சிந்தி
லம்பினாள்.	கண்ண க் 	எ 	உண்ைம	எ 	ெபாய்	என் 	ெதரியவில்ைல.	மதில்
ேமல்	 ைனைய	ஒத்ததாய்	இ ந்த 	அவன்	நிைல.	இல்ைல	இப்ப ம்
ெசால்லலாம்.	ஓட் க்	ேகட்க	வந்த	இரண் 	ேவட்பாளர்களில்	யா க் 	ஓட் ப்
ேபா வ 	என்ற	 ரியாத	நிைல	பைடத்த	பாமரனாய்	நின்றான்.

இல்ைல	அண்ணா	இல்ைல.	உன்ைன	ஏமாளி	என் 	அறிந்தவர்கள்
இவர்கள்தான்.அதனால்	நீதான்	நன்றாக	ஏமாற்றப்	பட் க்கிறாய்.உன்ைன
இ வைர	 ரண் ய 	யாரண்ணா.?	என்ைறக் 	நீ	ப க் ம்ேபா 	லீவில்	இவர்கள்
வீட் க் 	வந் 	ேபானாேயா	அன்ைறயிலி ந் தாேன	அண்ணா	உனக் 	அம்மா
ேமல்	ேகாபம்.	அ வைரக் ம்	என்ைனவிட	நீ ம்	அவர்கள்ேமல்	அன் 	ெச த்த
வில்ைலயா...அவர்கைளப்	பராமரிக்க	 யாம	உன்ைன	உதவிக் 	அைழக்கிறதா
யாராவ 	ெசான்னா	அைதப்	ெபால	ஒ 	அபாண்டம்	ேவற	இ க்கா .	உனக்
ேவைல	ேபான	பிற 	எவ்வள 	நாள்	உன்	பாட் 	வீட் ல்	இ ந்தாய்	அண்ணா...
உனக் 	 த்தி	ெசால்ல	எனக் 	வயசாகைல.	நம்	 ம்பம்	இப்ப
சின்னாபின்னமாக	இ க்கிறத	எண்ணி	ெநாந் ேபாய்	உன்ைனப்	பார்க்க	வந்ேதன்.
வந்த	இடத்தில்	பார்க்க	வி ம்பாதவங்கைள ம்	பார்த்ேதன்.	என்	வாதம்	உனக் ப்
ரி மா	 ரியாதா	என்ப 	எனக் 	நாைளக் த்	ெதரி ம்.. ரிஞ்சி ந்தா	நாைளக்
நீ	நம்	வீட் க் 	வ வாய்.	இல்ைலெயன்றால்	 ரிந்தபிற 	கட்டாயம்	வ வாய்.
பாட் ..	இப்ப 	உங்கைளக்	 ப்பிடேவ	ெவட்கமா	இ க் .ெசாந்தத் க்காக	அல்ல.
உங்க	வயச	ெநனச் 	 ப்பி கிேறன்	அரசன்	அன் 	ெகால் ம்	ெதய்வம்	நின்
ெகால் ம்	என்பார்கள்.	உங்க ைடய	தீவிைனக க் 	நன்றாக	ெதய்வம்	பதில்
ெசால் ம்.	சாகிற	சமயத்திலாவ 	உங்கள்	தவ 	உங்க க்
ரிய ம்.ஆண்டவன்	அைதப்	 ரிய ம்	ைவப்பான்.	உங்க	ெபண்	விட் ப்	ேபான
இடத்திேல	இ க்கிற	ெபண்ைண	உங்க	ெபண்	மாதிரி	நீங்க	நிைனத்தி க்க
ேவண் ய தான்	 ைற.	அைதச்	ெசய்யாத	நீங்கள்	....எனக் 	எப்ப
ெசால்வ ன்ேன	ெதரியேல.	அண்ணா	நான்	வேரன்	“...ஆத்திரம்	ேகாபம்	ெவறி
ேமலிட	வார்த்ைதகைள	வீசி	எறிந் விட் ச்	ெசன்றான்	பா .

	

பார்த்தியாடா,	பார்த்தியாடா..	அந்தப்	பிள்ைள	எப்ப 	எல்லாம்	ேபசிட் ப்	ேபாறைத”
“இ 	ஒண் ம்	பிரமாதம்	இல்ைல	பாட் .	இைத	விடக்	ேகவலமா	எங்கப்பாைவ
நான்	ேபசி	இ க்ேகன்	இ க்ேக	நீ	இப்ப 	எண்ணினா,	எங்கப்பா	எப்ப 	வ த்தப்



பட் க்க ம்.ஹூம்.!எனக் 	எ ேம	 ரியைல.	பா 	ெபசியைத	ேகட் 	என்
மன 	ெராம்பேவ	 ழம்பிக்	கிடக் .	“	என்றான்	கண்ணன்.

“	நீ	பாவம்டா	கண்ணா....உன்ைன	யா க் ம்	ெதரியா .	எனக் 	நன்னாத்
ெதரி ம்.	நீ	சாப்பிட் ப்	ப த் த்	 ங் .	ஏதாவ 	மன க் 	கஷ்டம்	வந்தா
என்ைன	ெநனச் க்ேகா.எல்லாம்	சரியாயி ம்.”	பரி டன்	கண்ணன்	தைலையக்
ேகாதியப 	ஆதரவளித்தாள்	பாட் ..	பாட் க் த்தான்	ைக	வந்த	ேவைலயாயிற்ேற
அ ..!ேபாலி	அன்பில்	கட் ப்பட் 	கண்ணன்	பாட் ையப்	ேபாெலா வர்	ேவறில்ைல
என் 	நிைனத்தான்.

கண்ண க் 	பாட் 	தன்ைன	மைற கமாக	வீட்ைட	விட் ப்	ேபா	என்
ெசான்ன 	 ட	தன்	நலனில்	அக்கைற	ெகாண் 	ெசான்னதாகத்தான்	இப்ேபா
எண்ண	 ந்த .	இல்ைலெயன்றால்	தன்	இடம்	ேத 	பாட் 	வர	ெவண் ய
அவசியம்	இ ந்தி க்காேத.	பா ேவா	பாவம்	ஏமாளி..	என்ைனப்ேபாய்	ஏமாளி
என்கிறாேன.	பாட் 	அப்ப ச்	ெசால்வ 	நான்	ஏமாந் 	வி ேவேனா	என்ற
பயத்தால்தான்.பாட் ைய	ஏமாற்றக்	 டா .	பா 	ேமைடயில்	உணர்ச்சி	வசப்	பட் ப்
ேப வ 	ேபால்	ேப கிறான்.	அவன்	ஒ ேமைட	ந கன்தாேன.	எத்தைனேயா
நாடகங்கள்	நடத்தி	இ க்கிறான்.	இப்ேபா 	உணாைமயாகேவ	நாடகமா கிறான்.
இவன்	ந ப்பில்	ஏமாந் 	நாைள	நான்	அவள்	வீட் க் 	–அைத	நம்	வீ
என்கிறாேன.—ேபாக	ேவண் மாம்.	நானா	ேபாேவன்?	எனக்கா	ெதரியா .?”	பாட்
ெசால் ம்	 ன்பாகேவ	கண்ணன்	 ெவ த் 	வி கிறான்.	எ த்த	 ைவப்
பாட் யிடம்	ெதரியப்	ப த்த ம்	ெசய்தான்.	 ன்னைகப்	ெபாலி ற	பாட் ம்	விைட
ெபற்றாள்..
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(	இ 	ஒ 	ேலாயர்	மி ல்	க்ளாஸ்	இைளஞனின்	 ம்பக்	கைத,மனித	மனங்களின்
உணர் கள்,ஆசாபாசங்கள்,அபிலாக்ைஷகள்,அறியாைமகள்	ேகாப	தாபங்கள்
வி ப் 	ெவ ப் கள்என்பனவற்ைறக்	கைதயின்	ேபாக்கிேலேய	எ தி	இ க்கிேறன்
ெதாடர்ந் 	ப த்தால்	ெதளிவாகத்	ெதரி ம்..இ ந்தா ம்	இ வைர	பதிவிட்ட	ஆ
அத்தியாயங்களில்	வந்த	கைதயின்	ரத்தினச்	 க்கம்	இேதா.
	

ஆஸ்பத்திரியில்	உயி க் ப்	ேபாரா க்	ெகாண் ந்த	ரங்கசாமிக் 	 த்த
தாரத்தில்	 ன் 	ஆண்க ம்,	ஒ 	ெபண் ம்,	இரண்டாம்	தாரத்தால்	நான்
பிள்ைளக ம்	இ க்கின்றனர்.	 தல்	இ 	பிள்ைளக ம்	ெபண் ம்	 தல்	தார
உறவினர்கள்	ேபச்ைசக்	ேகட் 	அப்பா க் 	எதிராக	இ க்கிறார்கள்.
தல்தாரத்தின்	கைடசி	பிள்ைள	பா விடம்	அவ க் ப்பின்	அவந்தான்

ெபா ப்ேபற் 	எல்ேலாைர ம்	கைரேயற்றேவண் ம்	என் 	உ தி	ெப கிறார்.
த்தவன்	 ந்தரம்	ஒ 	மனஸ்தாபத் க் ப்	பிற 	எங்ேகா	ெசன் 	வி கிறான்.

இரண்டாம்	மகன்		கண்ணன்,	ேவைலயிலி க் ம்ேபா 	பாட் 	 தலான	உறவினர்
ெசால்	ேகட் 	தந்ைதக் 	எதிராக	இ ந்தவன்	ேவைல	ேபான	நிைலயில்.	பாட் யின்
வீட்ைட	விட் 	அகற்றப்ப கிறான்.
ெபண்	கமலம்	மணம்	 ரிந் 	 ழந்ைத	 ட் க டன்	கஷ்ட	ஜீவனம்	நடத் கிறாள.

தன்	இறந்த	மகளின்	இடத்தில்	இ க் ம்	ஒ 	மகைள	ரங்கசாமிக் 	மணம்
க்க	 யற்சித் ,	அ 	நடக்காமல்	ேபாக ம்,	யா ம்	எதிர்பாரா	வைகயில்	ஒ

ேவற் சாதிப்	ெபண்ைண	மணந்தவைர	மன்னிக்க	 யாமல்,அந்தக்	 ம்பத்ைத
எதிர்த் 	நிற்பதில்	எல்லா	வழிகைள ம்	பாட் 	ைகயாண்டாள்.

பயிற்சி	 ந் 	தி ம்பி	வ ம்	பா ,பம்பாயில்	எேதச்ைசயாக	அறி கமான
சியாமளாைவ	ெபங்க ர்	வீட் ல்	சந்திக்கிறான்	பம்பாயில்	இ ந் 	தி ம்பிய	பா ,
தல்	ேவைலயாக,	கண்ணன்	இ க் ம்	இடம்	ெசன் 	 ம்பம்	ஒன்றாயி க்க

ேவண் கிறான்.	அங் 	வந்தி ந்த	
பாட் யின்	ேபச்சால்	பா ைவ	அவன்	வீட் ல்	சந்திக்க	மாட்ேடன்	என் 	
பாட் யிடம்	ெதரிவிக்கிறான்.	.பாட் 	ேவண் ய ம்	அ தாேன.)

பா ,	இன்ைனக் ம்	நாைளக் ம்	மட் ம்தான்வீட் ல்	இ க் ம்	அரிசி
வ ம்.உனக் ச்	சம்பளம்	வரேவா	இன் ம்	பத் 	நாட்க க் ம்	ேமேல



இ க் .ஏதாவ 	வழி	பண்ண ம்,”	என் 	தயங்கித்	தயங்கிக்	 றினாள்
கல்யாணி	அம்மா.	காதில்	வி ந்தைதக்	ேகட்காத	மாதிரி	ெவளியில்	 றப்பட
ஆயத்தமானான்	பா .

“	வி க் ம்	உடம் 	சரியில்ைல. ரம்	அ க்கிற .அவனானால்	சட்ைட	ெசய்யாமல்
இரண் 	நாட்களாக	 ரத் டன்	ஸ் ல்	ேபாய்	வ கிறான்	டாக்டரிடம்
ேபாகலாெமன்றாெலா	பண ம்	இல்ைல.	அவ ம்	உங்கிட்ட	எ ம்	ெசால்ல
ேவண்டாம்	என் 	ப த் க்	ெகாண் க்கிறான்.

“	என்ைன	என்னச்	ெசய்யச்	ெசால்கிறாய்”	பா 	ேகாபம்	மீறிக்	ேகட்டான்.

இப்ப க்	ேகட்டால்	என்னடா	பதில்	ெசால்வ .ஹூம்	!	இைதச்ெசய்	அைதச்	ெசய்
என் 	ெசால் ம்	நிைலயிலா	என்ைன	விட் ப்	ேபானார்	உங்கப்பா.?”	கல்யாணி
அம்மா க் க்	கண்ணீர்	வந்த .அைதக்	கண்ட ம்	பா ,	“அரிசி
இல்ைலெயன்றால்	பட் னி	கிட ங்கள்	.உடம் 	சரியில்ைல	என்றால்	ெசத் த்
ெதாைல ங்கள்.	என்	உயிைர	எ ப்பதால்	அரிசி	வ மா,	டாக்ட க் ப்	பணம்
வ மா.	?இல்ைல	ெதரியாமல்தான்	ேகட்கிேறன்”	என் 	ெவ த்தான்.

கல்யாணி	அம்மா க் 	அ ைக	பீறிட் க்	ெகாண் 	வந்த .இ ப்ப 	இல்லாத
அறிந் 	ெகாண் 	த ம்	வீட் க் த்	தைலவன்	இல்ைல.அந்த	நிைலயில்	இ க் ம்
தான்,	வளர்த்த	பிள்ைளயிடேம	 	ெசால்	ேகட்க	ேவண் 	இ க் ம்	விதியின்
ெகா ைமயிைனக்	கண் 	 றினாள்.கணவன்	இ ந்தவைர	மட் ம்	இல்ைல
என்றில்லாமல்	இ ந்ததில்ைல	உள்ள 	இல்லாத 	என்பவற்ைற	சம	உரிைம டன்
ெதரியப்	ப த்திஅதற்ேகற்ற	 ைறயில்	ெசயல்	ப த்த	இ வ மாக

ெவ க்கலாம்.இப்ேபா 	அந்த	உரிைம	ேபாய்	விட்ட 	யாசகம்	ேகட் ம்
நிைலயாகி	விட்ட .	ெபற்ற	பிள்ைளயானால்	ெப வ 	உரிைம	எனலாம்.என்னதான்
இ ந்தா ம்	பா 	கல்யாணி	அம்மா	வயிற் ப்	பிள்ைள	இல்ைலேய.உள்ள	ேவதைன
நிைன களால்	ெவ ம்பிற் 	பா க் ம்	என்னேவா	ேபாலி ந்த .	தனக் 	இப்ப
அ க்க 	ஆத்திரம்	வ வ 	ஆக்க	ேவைல	ஏ மில்லாமல்	இயந்திர	கதியில்
நாட்கைளக்	கடத் வதால்	தாெனன் 	அவன்	எண்ணினான்	அன் 	கண்ணனின்
வீட் க் ச்	ெசன்றி ந்த	ேபா ம்	அவசரப்பட் 	ஆத்திரப்பட் 	வார்த்ைதகைள	வீசி
எறியாமல்	இ ந்தி ந்தால்	ஒ 	சமயம்	எ த்த	காரியத்தில்	ெவற்றி
ெபற்றி க்கலாம்.	இன் ம்	அம்மாவிடம்	ேகாபப்	படாமல்
இ ந்தி ந்தால்,அவ ைடய	 யர	நிைன 	இந்த	ேநரத்தில்	எழாமல்	த த்தி க்க

ம்.	தான்	இனிேமல்	தன்னிைல	தவ வதில்ைல	என் ம்	உ தி	எ த் க்
ெகாண்டான்.

அம்மா..	அம்மா.	நான்	இங் 	வந் 	ஆ 	மாதங்களாகிற 	இல்ைலயா	அம்மா.
இந்த	ஆ 	மாத	காலத்தில்	உங்கைள	ஒ 	நாளாவ 	பட் னி	என் 	இ க்க
விட் க்ேகனா.	எனக் த்	ெதரியாதா	வீட் 	நிைல.	வி க் 	உடம் 	சரியில்ைல



என்றால்	டாக்டரிடம்	அைழத் ப்	ேபாடா	என்றல்லவா	நீங்கள்	ெசால்லியி க்க
ேவண் ம்.	என்னிடேமா	பணம்	இல்ைல	என்ற	நிைல.அ 	 ட் க்	காட்டப்
ப ம்ேபா 	ஏற்ப ம்	ேகாபத்தில்	உங்கள்	மனைச	 ண்	ப த்தி	விட்ேடன்..என்
அம்மா.!	ெகாஞ்சம்	சிரி ங்கேளன்”	என் 	 றி	 க்ைகயிேலேய	பா வால்	கட் ப்
ப த்த	 யவில்ைல.	அவனால்	தாய்க் 	ஏற்பட்ட	ேவதைனயின்	ெவம்ைமைய	
கண்ணீரால்	நைனத் க்	 ளிர	ைவத்தான்.சிறி 	ேநரத்தில்	தன்	வசமானான்.

“	வி 	உடம் க் 	எப்ப 	இ க்கிற .?உன்னால்	வர ெமன்றால்,	பரவாயில்ைல
என்றால்	என்	 ட	வா	.	உனக் த்	ெதரியாத	ஒன்ைற	ெதரிவிக்கிேறன்	“என் 	 திர்
ேபாட்டான்.	வி ம்	ெப ம்	உபாைதைய ம்	சி 	 சாக	மதிக் ம்	சி வன்
அண்ணைனத்	ெதாடர்ந்தான்.

“	எங்ேகடா	இப்ப ...	காப்பி	 டக்	 க்காமல்...”	கல்யாணி	அம்மா	 க் ம்
ன்ேன,	“	ஆமாமாம்.	காப்பி.	மறந்ேத	ேபாய்விட்ேடன்.”	என் 	தி ம்பி	வந் 	காப்பி

அ ந்தி	 றப்படத்	தயாரானான்	பா .

சற் 	 ன்னி ந்த	நிைலக் 	இப்ேபா 	 யல்	அ த் 	ஓய்ந்த 	ேபால்	இ ந்த .
அந்த	அைமதியில்	அவரவர்	எண்ணங்கைள	அைச	ேபாட்டவா 	சில
நிமிஷங்கைளக்	கழித்தனர்.அந்த	அைமதிையக்	கைலக்காமேலேய	ைசைகயால்
தாயிடம்	விைட	ெபற் ச்	ெசன்றனர்	பா ம்	வி ம்.
எனக் த்	ெதரியாத	ஒன்ைற	ெதரிவிப்பதாகச்	ெசான்னீர்கேள	என்னண்ணா	அ ”
வி 	ெகட்டான்.

“ெசான்னால்	 ைவ	ேபா ம்	சங்கதியடா	தம்பி	.அைதக்	கண் 	 ரி 	ெகாள்வேத
நல்லதடா	தம்பி.”	என் 	நாடக	பாணியில்	 றி	சிரித்தான்	பா .

உண் 	உ த் 	உறங் வேதா 	தன்	ஆக்க	உணர் க க் ம்	உயிர்	ெகா க்க
வி ம்பிய	பா 	அரசியல்	கட்சிகைளத்	ேதர்ந்ெத க்கவில்ைல.கைல	மன்றங்கைள
நா னான்	நா யவனின்	உண்ைம	உணர்ச்சிகைளப்	 ரிந் 	ெகாண்ட	பலர்
அவ க் 	உற்சாக ட் 	மதிப் ம்	ெகா த்தனர்.	ெசாற்ப	காலத்திேலேய	பா வின்
ேபச்ெசன்றால்	அதற் 	தனி	ம 	என் 	பலர்	 மள க் 	அவன்	 கழ்	வளர
ஆரம்பித்த .	தன் ைடய	ெவளி லக	நடவ க்ைககைள	தன்

ம்பத்தின க் த்	ெதரிவிக்காமேலேய	மைறத் 	ைவத் 	இ ந்தான்
இன்றில்லாவிட்டா ம்	என்றாவ 	ஒ 	நாள்	அவர்க க் த்	ெதரிந் 	தாேன
ஆகேவண் ம்.	ெதரிவிக் ம்	பணி	வி க் க்	கிைடத்த .

பாட் க் 	ஒ 	 லவன்	பாரதிக் 	விழா	எ க்க	விைழந்தி ந்த	தமிழ்	கைல
மன்றத்தினர்	பா ைவ ம்	ேபச	அைழத்தி ந்தனர்.அந்தக்	 ட்டத் க்
வி ைவ ம்	அைழத் ப்	ேபானான்	பா .”பாரதியின்	கண்ேணாக் 	“என்ற
தைலப்பில்	ேபச	பா 	எ ந்தேபா 	 ட்டத்தினர்	ைக	தட் 	ஆரவாரம்



ெசய்தனர்.ேபச் த்	 வங் ம்	 ன்ேன	இவ்வள 	வரேவற் 	என்றால்	அண்ணா
ெபரிய	ஆளாக	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	நிைனத்தான்	வி .	“	இந்த	மனிதரா
ேபசப்	ேபாகிறார்	“	என் 	ஆச்சரியத்தில்	நிைல	 த்தி	நின்றாள்	சியாமளா..
இவெனன்ன	ேபசப்	ேபாகிறான்	என் 	அலட்சிய	பாவத்ேதா 	இ ந்தா ம்
இவ க் 	இவ்வள 	மதிப்பா	என் 	ெபா மினாள்	பாட் .	இவ ைடய
நாடகெமல்லாம்	பள்ளியில்தான்	ெசல் ப யா ம்	என்றி ந்ேதேன	–இங் ம்
டவா.?இ ந்தா ம்	என்	தம்பி	அல்லவா	என் 	உள்ளத் ப்	ெபா மைல	உறவால்

கட் ப்	ப த்த	 யன்றான்	கண்ணன்.

இவ்வள 	ெபரிய	 ட்டத்தில்	இவர்கள்	எல்லாம்	இ க்கிறார்கள்	என்ற	எண்ணேம
இல்லாமல்	 கத்தில்	அைமதி	நிலவ,	கண்களில்	ஒளி	படர	ெகாண்ட
எண்ணங்க க் 	உயிர்	ெகா க்க	ஒேர	 ச்சாக	எ ந் 	நின்ற	பா ,	கம்பீரமான
ரலில்,	“	ெப 	மதிப்பிற் ரிய	தைலவர்	அவர்கேள,	சேகாதர	செகாதரிகேள’

என் 	ஆரம்பித்த ம்	சியாமளா க் 	விேவகாநந்தரின்	நிைனேவ	ெய ந்த .
ட்டத்தில்	அைமதி	நிலவிய .

பாரதியின்	கண்ேணாக் 	என்ற	தைலப்பில்	ேபச	எ ந் ள்ள	நான்	,ேப ம்	 ன்பாக
உங்கள்	அைனவைர ம்	ேவண் வ ,	அவர்	வி ம்பிய	 தியெதா
ச தாயத்ைதத்	ேதாற் விக்க	எ ப்பப்ப ம்	அஸ்திவாரத்தின்	ஒ 	கல்	இந்தக்
ட்டம்	என் 	எண்ணி	,எண்ணியைத	எண்ணியதாங் 	ெசயல்	ப த் ம்
யற்சியில்	இகழ்ச்சி	அைடய	விடக்	 டா 	என்ப தான்	“	என் 	ஆரம்பித்தவன்

பாரதியின்	எண்ணத்தில்	ஏற்பட்ட	எ ச்சிைய	அவர்	இயற்றிய	பாடல்கைள
ேமற்ேகாள்	காட் 	விளக்கினான்.

“	மனித	 ல	உணர் ம்	நாட் ப்	பற் ம்	பாரதியின்	பாடல்களில்	இரண்டறக்	கலந்
விளங் கிற .நிைல	ெகட்ட	மனிதைரக்	கண் 	ெநஞ் 	ெபா க்காத	பாரதி	தனி
மனித க் ணவிைல	எனில்	ெஜகத்திைன	அழித்தி ேவாம்	என் 	வஞ்சினம்
எ க்கிறார்.	ஆற்றல்	நிரம்பப்	ெபற்ற	ச தாயத்ைத	சி ஷ் க்க	வி ம் பவன்
மனித் ணைவ	மனிதர்	பறிக் ம்	ேக ெகட்ட	இந்த	ஜகத்ைதேய	அழிப்ேபாம்
என்கிறான்.இந்த	அழி 	 ஞ் 	ெவளிவர	 ட்ைட	ஓ 	அழிக்கப்	ப ம்
தன்ைம ைடத்தாய்தான்	இ க் ம்	பயிர்	ெச ைமயாக	வளர	கள்ளி ம்	காளா ம்
ேவேரா 	ஒழிக்கப்	படத்தான்	ெவண் ம்.	ஆள்பவன்	ஆளப்	ப பவன்	என்ற
ேபதமற்ற	ச தாயத்தில்	ெபயரள க் 	இந்நாட் 	மன்னர்	என்றில்லாமல்
உண்ைமயிேலேய	மனித க் த்	ேதைவயான	அ ப்பைடத்	ேதைவகைளப்	 ர்த்தி
ெசய்வ 	ஒவ்ெவா வ ைடய	கடைமயா ம்.கடைமைய	ெசவ்வேன	ெசய்ய	இடம்
தராத	இன்ைறய	ச தாயம்	கடந்த	கால	பழக்க	வழக்க	சட்ட	திட்ட
ேகாட்பா களிலி ந் 	மீட்சி	ெபற	ேவண் ம்	மீட்சி	ெபற	சாதி	ேபதமற்ற	ச தாயம்
வளர	ேவண் ம்.	 ட	நம்பிக்ைககளின்	நிைலகளன்	இந்தியா	என்ற	ெசால் க்
இ க் 	வர	ேவண் ம்.	ஆ ம்	ெபண் ம்	சரிநிகர்	சமானமாக,உழ க் ம்



ெதாழி க் ம்	வந்தைன	ெசய் 	வீணில்	உண் 	களித்தி ப்ேபாைர	நிந்தைன
ெசய்ய	ேவண் ம்	அப்ேபா தான்	 திய	ச தாயம்	பிறக் ம்	அப்ேபா தான்	நாம்
பழம்	ெப ம்	பாரத	நாட் ன்	 தல்வர்	என்ற	ெசால் க்
அ கைதயாேவாம்.ெப ைம	த ேவாம்	வாழ்க	பாரத	ேதசம்.	வளர்க	பாரதிகண்ட
ச தாயம்.”	என் 	 றி	பா 	ேபச்ைச	 த்த ம்	ைகதட்டல்	ஆரவாரம்	அடங்க	சில
நிமிடங்கள்	ஆயிற் .

விழா	 ந் 	 ட்டம்	கைலய	ஆரம்பிக்க	இர 	ஒன்ப 	மணியாகிவிட்ட .
வி க் 	ெகாஞ்சம்	ெதம் 	இ ந்த 	என்றால்	அ 	பா வின்	ேபச்ைசக்	ேகட்ட
ெப ைமயால்	வந்ததா ம்.	ெடௗன்ஹாலிலி ந் 	அல ர்	ெசல்வ 	எப்ப 	என்ற
எண்ணம்	 ட்டம்கைலந்த	பிற 	தான்	பா க் 	எ ந்த .	நடந் 	ெசல்வ
என்றால்	 ைறந்த 	நான் 	ைமல்களாவ 	இ க் ம்.	தனக்காவ
பரவாயில்ைல.வி ைவ ம்	நடத்திச்	ெசல்வ 	என்ப 	 யாத	காரியம்.	பஸ்ஸில்
ெசல்லலாம்	என்றால்	ைகயில்	காசில்ைல.	எச்சரிக்ைக	இல்லாமல்	வி ைவக்	 ட்
வந்த	பா க் த்	தன்	ேமேலேய	ேகாபம்	வந்த .எப்ப ம்	வீ 	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தாக
ேவண் ம்	 ன்ேப	யாரிடமாவ 	ெசால்லி	இ ந்தால்	அவர்களாவ 	ஏதாவ 	வழி
ெசய்தி ப்பார்கள்.	இப்ெபா 	என்ன	ெசய்வ 	என் 	சிந்தித் க்	ெகாண்ேட
வி ைவ ம்	 ட் க்	ெகாண் 	நைடையக்	கட் யவன்	சிறி 	 ரம்	ெசன்ற ம்
சம்பங்கி	டாங்க்	அ கில்	பஸ்ஸுக்காக	காத்தி ந்த	நண்பர்கள்	சிலைர ம்
சியாமளாைவ ம்	அவள்	 ட	வந்த	ெபண்மணிைய ம்	–ஒ 	சமயம்	சியாமளாவின்
தாயாக	இ க்கலாம்-	கண்டான்.	பஸ்ஸுக் 	நிற்காமல்	ேமேல	ெதாடர்ந்
ெசன்றவைன	த த் 	நி த்தி	விளக்கம்	ேகட்டார்கள்.	நண்பர்கள்.	பி
ெகா க்காமல்	ேபசிய	பா விடம்	பர்ஸ்	காலி	என்பைதயறிந்த	அவ ைடய	ஆ யிர்
நண்பன்	கான்விடாப்பி யாக	வற் த்தி	பா க் ம்	வி க் ம்	ேசர்த்ேத	 க்கட்
வாங்கினான்.கா க் 	பா ைவ	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	பா வின்	உள்ளத்தில்	எ ம்
எண்ணங்கைள	அவன்	ெவளியிடாமேலேய	உண் ம்	அள க் த்	ெதரி ம்.
அவ்வள 	அத்தியந்த	நண்பர்கள்.	பஸ்ஸிறங்கி	வீ 	ெசல் ம்ேபா அன் 	மாைல
நடந்த	நிகழ்ச்சிகைள	கான்	 வித்	 விக்	ேகட் 	கிரகித் க்	ெகாண்டான்.
பா க் 	அதனால்	அந்த	பற்றாக் ைற	நிைல	சமாளிக் ம்	ெபா ப் 	 லபமாகி
விட்ட .” 	ஆர்	எ	ஃப்ெரண்ட்	இன்	 ட்,	அண்ட்	ேஸா		இண் ட்(You	are	a	friend
in		deed		and	so	indeed.)	என் 	 றி	கானிடம்	விைட	ெபற்றான்	பா .
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”	ஆஷா,உலகத் 	இன்பங்கைள	எல்லாம்	நீ ம்	நா ம்	இப்ப 	ேசர்ந்
இ க் ம்ேபா 	அ பவிப்ப 	ேபான்ற	ஒ 	உணர்ச்சி.அழ க் 	இலக்கணம்	
வ த்தவள்	நீ.உன்	பார்ைவ	,ெசயல்,	நைட,		ஹூம்.!	எல்லாம்	என்ைனப்
பித்தனாக் கிற .”-	 ேபாைதயில்	 மாரின்	பிதற்றல்.

”அ தாேன	என்	லட்சியம்.	அந்த	அள க் 	உங்கைள	நிைனக்கச்	ெசய்கிேறன்
என்பேத	ெப ைமயல்லவா”	–அ கில்	இ ப்பவைன	ஆட்ெகாண் விட்ட
ஆஷாவின்	மதர்ப் .

“	எனக் 	 கழ்ந் 	ேபசத்ெதரியா 	ஆஷா.ஆனால்	ஒன் 	மட் ம்	ெசால்லத்
ேதான் கிற .உன்	இதெழா 	என்	இதைழச்	ேசர்க் ம்ேபா 	இந்த	உலக	நிைனேவ
இல்ைல.	இன் ம்	ஒ 	 ைற	என்ைன	ெசார்கத் க் 	அைழத் ச்	ெசல்	ஆஷா”—
கிைடத்தைத	ேம ம்	ெபற	 கழ்	ேபசத்	ெதரியாத	ராஜ ம்	ேப கிறான்.

“	என்	ராஜ க் க்	காரியத்திேலேய	கண்:-	ெசல்லமாகக்	க ந் 	ெகாண்டா ம்
ேகட்டவ க் 	இல்ைல	என் 	ெசால்லவில்ைல	ஆஷா.

“	ம த் வம்	ப க்கிேறன்	டார்லிங்,	ஆனால்	எனக் ள்ள	வியாதிக் த்தான்
ம ந் 	ெதரியவில்ைல.	நீ	அ கிலி க் ம்ேபா ,	உன 	ெமன்	கரம்	என்	ேமனியில்
ப ம்ேபா 	 ளி கிற ,	ஜுரம க்கிற .	இ ந்தா ம்	அதி ம்	ஒ 	இன்பம்.
எனக் 	என்ன	ம ந் 	ப்ரிஸ்க்ைரப்	ெசய்கிறாய்	ஆஷா?”	ம த் வ	மாணவன்
ேமாஹ க் 	ஆஷா	த ம்	ம ந் .”	வள் வரின்	காமத் ப்பாலில்	ஒ 	ேடாஸ்,
ேல 	சாட்டர்லீஸிலி ந் 		ஒ 	அத்தியாயம்.	இதி ம்	 ணமாகவில்ைல	என்றால்,
அதிக	ஃபீஸுக் 	இன்ெனா 	ம ந் 	இ க்கிற .	அ ...”

கல் ரி	மாணவர்கள்	 தல்	கில்லா 	ரங்கன்கள்	வைர	எல்ேலா ம்	ஆஷா க்
பாய்	ஃப்ெரண்ட்ஸ்	அசிங்கமானைத	அழகாகச்	ெசால்வெதன்றால்	பல	வைக
வண் க க் ம்	ேதன்	ெசாரிந் 	ெகா க் ம்	வண்ண	மலர்	ஆஷா.	உள்ளப
ெசால்லப்	ேபானால்	ேபதமின்றி	தங்கிச்	ெசல் ம்	 பாய்	ேநாட் 	ஆஷா.
ஆஷா க் 	அவ க் 	இ க் ம்	ெபயரிேலேய	தனிப்	ெப ைம.	நாகரிகமான
ெபயர்	ெகாண்ட	நங்ைக.	தான்	இந்த	நாகரிக	உலகின்	தனிப்	பிரதிநிதி	என்ற
எண்ணம்	அவ க் .	அ க்க 	எ ம்.	எண்ணத்தின்ப 	ெசயலாற்ற	,	நாகரிக
ேகளிக்ைககளில்	 ழ்கி	விைளயா 	இன் ற	ேவண் ம்	என் ம்	ஏக்கம்	அவைள
வாட் ம்.	ஆனால்	கட் ப்பா 	மி ந்த	 ம்பத்தில்	பிறந்த	அவ க்
நிைனத்தப 	வாழ	 யவில்ைல.	ப வத்தின்	கவர்ச்சி	,	தன்	அழகின்	ேம ள்ள
ெப ைம,	அைத	அ பவிக்கத்	 ைண	ேத த்	தவிக் ம்	நிைலைம	எல்லாம்



ஒன் க்ெகான் 	 ரணாக	இ ப்ப 	ேபால்	அவ க் த்	ேதான்றிய .

அன் 	கண்ணன்	எத்தைன	ஆர்வத் டன்	ஐ	லவ்	 	என் 	 றினான்.	அந்த
வார்த்ைதகைள	ேகட்ட ம்	எவ்வள 	இன்பம்	அைடந்தாள்.	இந்தப்	பாழாய்ப்	ேபான
அம்மா	மட் ம்	வந்தி க்கா	விட்டால்....கண்ணனாவ 	வீட் லி ந்தவன்.	அன்
வைர	அவளிடம்	மனம்	விட் ப்	ேபசக்	 டத்	தயங்கியவன்.	காேலஜ்	வாசலிேல	தன்
வ ைகக்காகக்	காத்தி க் ம்	இள	வட்டங்களின்	 கங்களில்	ஏற்ப ம்
ஏக்கங்கலந்த	பார்ைவகள்.;	தன்	ஒ 	கண்	அைச க்காகக்	காத்தி க் ம்
அத்தைன	ேபர்க ம்,	இைசவிைன	அறிந்தால்	எத்தைன	மகிழ்ச்சி	அைடவார்கள்.
அைனவ ம்	தன்	கால யிேல	வந் 	விழ	மாட்டார்களா/!	ச்ேச..!	என்ன	வாழ்க்ைக
இ .	!	கற்பைனயில்	காலத்ைத	ஓட் வைதவிட	உண்ைம	வாழ்க்ைகைய	உணர
ேவண் ம்..	பாட் யாவ 	தாத்தாவாவ ...!அம்மா	அப்பா	யாராயி ந்தால்	என்ன.?
என்	உரிைமைய	விட் க்	ெகா த் க்	கட் ப்	பட் 	வாழ	 யா .	----	நளினமான
நிைன கள்	ேதான்ற	ேவண் ய	இடத்தில்	 ரட்சிகரமான	எண்ணங்கள்	எ ந்தன.
பலன்.?	கட்டப்	பட்ட	தைளகள்த்	தகர்த் 	எறிந் 	தாந்ேதான்றித்	தனமாக	நடக்க
ஆரம்பித்தாள்.	.	 தலில்	பயமாக	இ க்கத்தான்	ெசய்த .	நாளா	வட்டத்தில்	பயம்
ேபாய்	உ தி	வளர்ந்த .	பாரதியின்	 ைமப்	ெபண்ைணப்	பற்றிப்	ப த்தி ந்தவள்.
தவ தலாக	தன்ைன	ஒ 	 ைம	ெபண்ணாகக்	கற்பைன	ெசய் 	ெகாண்டாள்.
எவ்வள 	விைரவில்	மன	மாற்றமைடந்தாேளா	அவ்வள 	விைரவில்	,	 ங்கச்
ெசான்னால்,	ெகட் ப்	ேபானாள்.	ெபண்ைமையப்	பறி	ெகா த்தாள்.	நிைலைம
ேமாசமாகிக்	ெகாண்ேட	ேபாக	மைறக்க	 யாத	அள க் 	அவளின்	ெசயலின்
தவ 	ெவளிப்பட்ட .

சரஸ்வதி	 ந்தர	ராமன்	இ வ ம்	எல்லாவிதமான	 க்திகைள ம்	உபேயாகித்
ஆஷாைவ	இந்த	நிைலக் 	ஆளாக்கியவன்	யார்	என் 		அறிய
யன்றனர்,யாெரன் 	ெதரிவித்தால்	அவைனேய	அவ க் 	மண த்

ைவப்பதாகக்	ெகஞ்சினர்.	ஆஷா க் ப்	பதிேல	ெசால்ல	 யவில்ைல.
அவ க் த்	ெதரிந்தவைர	இன்னவன்		தான்	என் 	இனங்கண் 	ெகாள்ளக்	 ட

யாத	அள க் த்	தவறி	யி ந்தாள்.	ஆனால்	மனசிேல	எங்ேகா	ஊர்ஜிதப்
ப த்த	 யாத	ஒ 	சந்ேதகம்.
“	அவர்	ஒ 	ஆங்கிேலா	இந்தியர்	என் 	நிைனக்கிேறன்	.	ஏற்கனேவ
தி மணமானவர்”	தட் த்	த மாறி	திக்கித்	திணறி	ெசால்லி	 க் ம்	 ன்ேப
மின்னல்	பாய்வ 	ேபான்ற	ஒ 	உணர்ச்சி.,இ 	இ த் 	உலகேம	இ ண்ட 	ேபான்ற
ஒ 	அதிர்ச்சி.!	பீறிட் 	எ ந்த	ஆத்திரத்தில்	அ த்த	அ 	தாங்காமல்	வி ந்
கிடந்த	ஆஷாவின்	க த்ைத	,	அடங்காத	ேகாபத்தில்	ெநரித் க்	ெகான்ேற
ேபாட்டார்	அவள்	தந்ைத	 ந்தர	ராமன்.	கணவைன	விலக்க	 யாத	சரஸ்வதிக்
உயிர்	பிரிந்த	ெபண்ணின்	உடேல	கிைடத்த .	ெபற்ற	ெபண்	களங்க	மைடந்
விட்டாள்	,	அ ம்	 ணிந் 	ெகட் ப்	ேபானாள்	என்ற	எண்ணத்தில்	எ ந்த



ெவறியின்	விைள 	 ந்தர	ராமனின்	ெசயல்.அ 	சரியா	தவறா	என்ப 	சட்டம்
என் ம்	க ைதயின்	ெபா ப் .	அ ம்	வாளாவி க்க	வில்ைல.	 ந்தர	ராமைன
நன்றாக	உைதத் 	விட்ட .

உலகில்	ஒ வர 	ெசயல்	அவைர	மட் ம்	பாதிக்கிற 	என் 	இ ந் 	விட்டால்	அ
நாடக	ேமைட	என்ேற	அைழக்கப்	பட் ரா .அைழக்கப்	ப கிற 	என்பேத	மற்ற	கதா
பாத்திரங்க ம்	அதனால்	பாதிக்கப்	ப கிறார்கள்	என்பைதச்	ெசால்லாமல்
ெசால் ம்.

பாட் க் 	இ 	வி ந்த	மாதிரி	ஆகிவிட்ட .கிைள	விட் ப்	படர்ந்தி ந்த	ஒ
ெபரிய	ெகௗரவமான	 ம்பத்தின்	நிகரற்ற	தைலவி	தான்	என் 	அவள்
ெகாண் ந்த	இ மாப் க் க்	கிைடத்த	ச க்க 	ேபால	,அ த்த த் 	நிக ம்
நிகழ்ச்சிகள்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சம்	தன்	உள்ளத்ைத	அலசி	அ க்கி க்கிறதா
என் 	ேநாக்கச்	ெசய்த .

அவைளப்	ெபா த்தவைர	அவள்	இ வைர	மன	சாட்சிக் 	விேராதமாய்
நடந்ததில்ைல	என்ேற	நம்பினாள்.	ெகாள்ைககளின்-அ 	சரியா	தவறா	என்
நிைனத் க் ட	பார்த்திராதவள்—காரணமாக	எ ம்	ெசயல்கேள	மன	சாட்சியின்
பிரதி	பலிப் 	என்ற	அள க் 	ஏேதா	நிைனக்கத்	ெதரிந்தவள்,	தன 	ெசயல்கேள
சரியான 		அதனால்	தன 	மனசாட்சிக் 	விேராதமாக	நடந்த 	கிைடயா
என்ேற	எண்ணினாள்.	அந்த	எண்ணத்தின்	அஸ்திவாரத் க்ேக	ஆட்டம்
ெகா க் ம்	வைகயில்	நடந்த	நிகழ்ச்சிகள்	அவைளப்	ெபரி ம்	சிந்திக்க
ைவத்த .	ேம ம்	அன் 	பா 	“	அரசன்	அன் 	ெகால் ம்	ெதய்வம்	நின்
ெகால் ம்	“என் 	 றியைத	நிைனக் ம்	ேபாெதல்லாம்	அவ க் 	உள்ளம்
ந ங்கிய .	 ட	நம்பிக்ைககளால்	ஏற் க்	ெகாள்ளப்பட்ட	வரட் 	ெகௗரவம்
காரணமாக	தான்	ஒ 	 ம்பத்ைத	தகர்த் 	எறியக்	காரணமானவள்	என் 	 ட
அவளால்	நிைனக்க	 ய	வில்ைல.	நிைனத் 	வ த்தப்படத்
ெதரிந்தி ந்தாலாவ 	ஒ 	சமயம்	நடந்த	நிகழ்ச்சிகள்	தவிர்க்கப்	பட் க் ம்—
ஆண்டவனின்	மன்னிப்பால்.!
காலங்கடந் 	,நடந்த	காரியங்க க் க்	காரணம்	காண	நிைனத்த	பாட் ,	தன்
விைன	தன்ைனச்	 கிறேதா	என் 	ஐயப்படத்	 வங்கிய ம்	அைரப்ைபத்திய
நிைலக்ேக	தன்ைன	ஆளாக்கிக்	ெகாண்டாள்.வைரந் 	 த் விட்ட	வட்டத்தின்
ஆரம்பப்	 ள்ளிைய	நிர்ணயம்	ெசய்ய	 ய ம்	அறியாைமயின்	விைளேவ	தன்
நிைலக் க்	காரணம்	என் 	அவ க் ப்	 ரியவில்ைல.
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கண்ண க் க்	கல்யாணம்..!	உறவில்	பிணக்ேகாலம்	கண்டவன்	மணக்ேகாலம்
ண	வி ம்பினான்.	ஒட் 	பற்றற்ற	தன்	வாழ்வின்	விைள	நிலத்தில்	மனசின்

அ தளத்தில்	 ரந்த	அன்பின்	ஊற் 	நீரால்	மணங்கம ம்	மலர்வனத்ைதத்
ேதாற் விக்க	மணக்ேகாலேம	சிறந்த	வித் 	என் 	கண்ணன்	எண்ணினான்
.எண்ணியவனின்	எண்ணத் க் ச்	சிறந்த	உரமாக	நின்றான்	அ ள்.	அந்த
வைரக் ம்	அ க் 	அவன்	என்ெறன்ைறக் ம்	கடைமப்	பட் ள்ளதாக	அ க்க
அவனிடம்	ெதரிவித் 	தன்	நன்றிையத்	ெதரிவித் க்	ெகாண்டான்	கண்ணன்.

கல்யாணம்	எளிய	 ைறயில்	சிறப்பாக	நடந்த .	சிறப்பாக	எ ம்ேபா ,
மனத்தாங்கல்கள்	தவிர்க்கப்	பட்ட	ஒ 	 ப	காரியமாக	நடந்த 	என் 	பா
நிைனத்தான்.	அன் 	நண்பன்	இன்ப	இல்லற	வாழ் 	ெதாடங் ம்	சடங் 	என்பதால்
சிறப்பான 	என் 	அ ள்	எண்ணினான்.	உடன்	பிறந்தவனின்	ஒேர	சேகாதரி,	தன்
ஒ த்தியால்	ேசாபித்த	 பகாரியம்	என்பதனால்	சிறந்த 	என் 	கமலம்
க தினாள்.இழ க் ப்	பின்	நடக் ம்	இனிய	விைன	என் 	எண்ணித்	தன்ைனேய
ேதற்றி	ெகாண்டாள்	பாட் .	ஒளிமயமான	வாழ்வின்	வி ெவள்ளி	என் 	மகிழ்ந்தாள்
மணப்	ெபண்	மாலதி.
யார்	யார்	எப்ப 	எப்ப 	எண்ணினா ம்	நடந்த்தெதன்னேவா	ஆயிரக்	கணக்கில்
நிக ம்	தி மணங்களில்	ஒன் 	என்றா ம்	,	இந்த	மணம்	கண்ணைன	ஒ 	 திய
பிறவி	எ க்கச்	ெசய்த .	கண்ண க் 	இைறவனிடம்	அதிக	பற் தல்	ஏற்படச்
ெசய்த .	ஏற்பட்ட	பற் தைல	உணர்த்த	உள்ளம்	தன்	மதத்தி ம்	 லத்தி ம்
ேதாய்ந் 	நின்ற .

தி மண	நாளின்	 தலிர .	எண்ணற்ற	கற்பைனகளில்	மனம்	லயித் ,	இன்ப
நிைன களில்	சிறக த் ப்	பறந் 	ெகாண் ந்த	மாலதிக் 	இன்பம்	இ தான்,
இ 	இப்ப த்தான்	இ க் ம்	என் 	உணர்ந் 	மகி ம்	ேநரத்ைத ம்
சந்தர்ப்பத்ைத ம்	எதிர்பார்த் 	எதிர்பார்த் 	ஏமாற்றேம	ேமலிட்ட ,. மணங்கம ம்

	மண	மக்க க்ேக	உரித்தான	 தலிர .	என் 	இ ந் ம்	அந்த	இரவில்	அந்த
இன்பம்	மாலதிக் 	இல்லாமேலேய	ேபாய்விட்ட .	ஒ 	சமயம்	இல்லாத	ஒன்ைற
இ ப்பதாக	எல்ேலா ம்	ஸ்தாபிக்கிறார்கேளா	என்ற	சந்ேதக ம்	ஏற்பட்ட .
உள்ளத் 	ஆதங்கத்ைத	உணர்த்தித்	ெதரியப்	ப த்த	 யாதப ,	ஒ வைர
ஒ வர்	உணர்ந்தி ந்த	 கிய	காலம்	தைடயாக	இ ந்த .

மாலதியின்	எண்ணங்கைளப்	பற்றி	கண்ணன்	ஒ 	கணேம ம்	சிந்தித் க்	 டப்
பார்க்கவில்ைல.	சற்ேற	அவைள	உற் 	ேநாக்கியவன்	 கம்	சற்ேற	க த்



மைறந்த .

“	மாலதி,	இன் 	 தல்	என்	வாழ்க்ைகயில்	ஒ 	தி ப்பம்	ெசய் 	ெகாள்ள
வி ம் கிேறன்.	இ வைரக் ம்	எனக் 	எதி ம்,	யார்	மீ ம்	அக்கைற
இ க்கவில்ைல.	எல்ேலா ம்	என்ைன	ஒ க்கித்	தள்ளினார்கள்.	தட் க்	ேகட்க
ஆளில்லாத	நான்	தட் த்	த மாறி	நிைல	ெகட் ப்	ேபாயி ந்ேதன்.இ வைரயில்.
உனக் 	இ 	 தலிர 	.ஆனால்	எனக்ேகா......ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வந்தவன்
மாலதியின்	உத கள்	 த் 	அ ைக	ெவ த் 	வி ம்	என் 	உணர்ந்த ம்
நி த்தினான்

”உன்ைனப்	 ண்	ப த்த	எ ம்	ெசால்லவில்ைல,	மாலதி.என்ைன	நீ	நன்றாகப்
ரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்பதற்காகச்	ெசால்கிேறன்	இந்த	ேநரத்தில்
,இன்ைறக் 	என்ைன	நாேன	அடக்கிக்	ெகாள்வதாகத்
தீர்மானித்தி க்கிேறன்..அ 	உன்ைன	ஏமாற்றத் க் 	ஆளாக்கக்	 டாேத	என்
ெசால்ல	வந்தால்,	......சரி,	சரி.	எனக் 	இெதல்லாம்	பி க்கா .	விளக்ைக
அைணத் ப்ப த் த்	 ங் .	“	

ஆதரவாகப்	ேபசிெகாண்ேட	ேபானவனின்	உள்ளத்தில்	,	தி ெரன	ஆதரைவ
தலிேலேயக்	காட் னால்,	நாைளக்ேக	தன்	மைனவி	தன்	ஆதிக்கத் க் ம்

அதிகாரத் க் ம்	ஒ 	சமயம்	கட் ப்	படாமல்	ேபாகலாம்	என்ற	சந்ேதகம்
எ ந்த .அன்பினால்	கட் ப்	ப த்த	 ம்	என்ப 	அறியாததால்	கண்ணன்
க ப்பாக	 த்தான்.

மாலதிக் 	ஒன் ேம	 ரியவில்ைல.	வாழப்	ேபா ம்	வாழ்க்ைக	தான்	எண்ணாத
ைறயில்	அைமந் 	வி ேமா	என்ற	அச்சம்	காரணமாக	அவ க் 	உறக்கேம

வரவில்ைல.	நித்திைர	இல்லாமல்	காலம்	கடந் 	ெசல்லச்	ெசல்ல	இைமகள்	கனத்
கண்கள்	அவைள	அறியாமேலேய	ெச கிக்	ெகாண்டன.

வி யற்காைலயில்	விழித் ப்	பார்த்த	கண்ண க் 	மாலதி	இன் ம்	உறங்கிக்
ெகாண் க்கிறாள்	என் ம்	நிைன 	ேகாபத்ைதக்	கிளப்பிய .	இ ந்தா ம்
தன்ைன	அடக்கிக்	ெகாண் ,	காைலக்	கடன்கைள	 த் க்	 ளித் ,
ெநற்றியில்	பட்ைட	பட்ைடயாக	வி திைய	தீற்றிக்	ெகாண் ,	அவன்	தி ம்ப ம்	,
மாலதி	எ ப்பப்	பட் 	விட்டாள்.	எ ப்பிய	கமலம்,	“	நன்னாயி க் ,	இப்ப த்

ங்கினால்;.. ஷன்	எ ந் க்கற க் 	 ன்னாேல	ெபாம்மனாட் 	எ ந்தி ந்
காரியங்கைள	சட் ப் ட் ன் 	கவனிக்	கறைதத்	தான்	நான்	பார்த்தி க்ேகன்.
நாங்கள்ளாம்	இப்ப யா	இ ந்ேதாம்.?”என் 	நீட் 	 ழக்கி	 ப்பிரபாதம்	பா னாள்.	
மாலதிக் 	தன்	ேபரிேலேய	ேகாபம்	வந்த .	“ேச.!	ராப் ரா ம்	வராத	உறக்கம்
வி யற்காைல	வந் 	ெபயைர	ெக க்கிறேத	“	என் 	மன க் ள்	தன்ைனேய
ைவ 	ெகாண்டாள்.”	உடம் 	அசதியாேல	...	“	என் 	ெமல்லச்	சமாதானம்	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	 ளியலைறக் ள்	 ந்தாள்.	அன்ைறக்ேக	மாலதி	இப்ப 	இப்ப



நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	கண்ணன்	கண் ப்பாக	வைரய த் ச்
ெசான்னான்.

”கார்த்தாெல	எ ந்த ம்	 ளித் 	,	 ைஜக் 	ெவண் யைத	எ த் ைவத் ,
சைமய க் 	ேவண் யைதச்	ெசய்.	 ைஜ	 ந்த	பிற தான்	தண்ணீர்	 ப்ப
ட.	..ஆம்மா.	..	இன்ெனாண் 	மாலதி.	நீ	இந்த	ஆ 	கஜப்	 டைவ	எல்லாம்

ஒ க்கி	ைவத் ,	ம சார்	ைவத் க்	கட் க்	ெகாள்ள	ெவண் ம்.	அப்ேபா தான்
லட் மீகரமாக	இ க் ம்.”

மாலதிக் 	இந்த	கட் ப்	பா கைள	எல்லாம்	ேகட்கேவ	பயமாக	இ ந்த .
பைழயன	கழிந் 	 தியன	 தெலன் 	உலகேம	மாறிக்ெகாண் க் ம்ேபா
.இவர்	என்னடா	என்றால்......	இ ந்தா ம்	அவர்	வி ப்பப்ப் ,	நடக்க
ேவண் ய தாேன	 ைற.	இந்த	மாதிரி	நடந்தால்	அவர்	அன்பின்
அரவைணப் க் ப்	பாத்திர	மாகலாம்
என்றால்	அப்ப 	நடப்ப தான்	நல்ல .	உள்ளவைரயில்	இ ப்பைதக்	ெகாண்
கணவன்	வி ம்பியப 	வாழ்வ 	தாேன	ஒ 	இந்தியப்	ெபண் க் ச்	சிறந்த
என்ெறல்லாம்	எண்ணி	,எ த்த	 ைவ	ெசயலி ம்	காட்டத்	 வங்கினாள்.	ஒ
சில	நாட்களில்	கண்ணன்	எதிர்பார்க்காத	அள க் 	மாலதி	தன்ைன	மாற்றிக்
ெகாண்டாள்.
கண்ணன்	தனியாக	இ ந்தவைர	அவ க் க்	கிைடத்த	சம்பளம்	ேபா மானதாக
இ ந்த .	தி மணம்	 ந் 	தனிக்	 த்தனம்	என் 	 வங்கிய ம்
ெகாண் வந் 	ேபா வைதக்	ெகாண் 	 ம்பம்	நடத்தத்	ெதரிய	வில்ைல	என்
மாலதிையக்	கண் க்க	ஆரம்பித்தான்.	இ ந்தா ம்	மாலதி	 யவைர
ெபா த் க்	ெகாண் 	இனிய	 கத் டன்	வச கைள ம்	வர 	ைவத் க்
ெகாண்டாள்.	தனக் 	இல்ைலெயன்றா ம்	கணவ க் 	ஒ 	 ைற ம்	ைவக்க
வில்ைல.	அதனால்	கண்ண க் 	இ ப்ப 	இல்லாத 	ெதரியாமல்	ேபாயிற் .

ஒ 	நாளிர 	உணைவ	 த் க்	ெகாண் ,	இைளப்பாறிக்	ெகாண் ந்த
கண்ணன்	தி ெரன் 	எ ந்த	ஏேதா	ஒ 	சந்ேதகத்ைத	ஊர்ஜிதப்	ப த்திக்
ெகாள்ள	சைமயல்	அைறக் 	மாலதிையத்	ேத 	 ைழந்தான்.	அவன்	வந்தைத
அவள்	கவனிக்க	வில்ைல.	சாப்பிட் க்	ெகாண் ப்பாள்	என் 	எண்ணி	வந்தவன்,
மாலதி	வ த்த	கஞ்சியில்	உப் 	ேபாட் க்	கலக்கிக்	 பபைதக்	கண்டான்.

”	என்ன	மாலதி	இ .?ஏன்	..சாப்பா 	இல்ைலயா.?எதற் 	கஞ்சி	 க்கிறாய்”
என் 	ேகட்டான்.

வந்தவன்	வரைவக்	கவனிக்காத	மாலதி,	ஏேதா	 ற்றம்	ெசய் 	விட்டவள்	ேபால
விழித்தாள்.	அவைள ம்	 லக்கி	ைவத்தி ந்த	பாத்திரங்கைள ம்	கண்ட
கண்ணன்	,	“	எவ்வள 	நாளாக	இ 	மாதிரி	நடக்கிற .?நா ம்	,என்னடாப்பா



இவள்	இப்ப 	ெமலிந் 	ெகாண்ேட	வ கிறாேள	என் 	கவைலப்	பட் க்	ெகாண்
இ க்கிேறன்.	இ தான்	கரணமா	“	என் 	ேகட்டவன்	தன் ைடய	கடந்த
காலத்ைத	நிைனத் க்	ெகாண்டான்.

இப்ப் 	வாழ்க்ைக	நடத் வதில்	எவ்வள 	மனக்கசப் 	இ க் ம்	என்
உணர்ந்தவன்	கண்களில்	அவனறியாமேலேய	நீர்	ெப கிய .

”மாலதி	உன்ைன	இந்த	நிைலயிலா	ைவத் க்	ெகாண் க்கிேறன்	என்னிடம்
ெசால்லாமல்	இவ்வள 	நாள்	ஏன்	மைறத் 	ைவத்தாய்.”	என் 	ஆதர டன்
அைணத் ப்	பி த் க்	ேகட்டான்.	உண்ைமயான	உள்ளன்ைப	 தன்	 தலாக
உணரப்	ெபற்ற	மாலதி,	அடக்க	 யாமல்	ேதம்பித்	ேதம்பி	அ தாள்.	”அத்தான்
உங்க க் த்	ெதரிஞ்சா	மன 	கஷ்டப்ப ேமன் தான்,இவ்வள 	நாள்
மைறச்ேசன்.	இதற் 	ேமல்	சிறப்பாக	வாழ	இந்த	வ மானம்	ேபாதா 	அத்தான்”
என் 	கஷ்டப்	பட் க்	 றினாள்.	எ 	எதிர்பார்க்கவில்ைலேயா	அ
கண்ண க் த்	ெதரியப்ப த்தப்	பட்ட ம்,	அவன்	ஆழ்ந்த	சிந்தைனயில்
ஆழ்ந்தான்.அவ க் 	எந்த	வித	 ம்	ேதான்றவில்ைல.இ க் ம்	ேவைலைய
விட் 	ேவ 	ேவைல	ேதடலாம்	என்றால்,	ேவ 	ேவைல	கிைடப்ப 	எவ்வள 	கஷ்டம்
என் 	அ பவத்தால்	உணர்ந்தவன்.	ேவ 	ேவைல	கிைடக் ம்வைர	இப்ப ேயதான்
இ க்க	ேவண் மா	என் 	 ழம்பினான்.

”அத்தான்	ஒன் 	ெசய்தால்	என்ன.?	நாம	இப்ப 	தனியா	இ க்கிறதால	படர
கஷ்டங்கைள	ஒன்றாய்	ேசர்ந் 	இ ந்தால்	தவிர்க்கலாேம	“என்றாள்	மாலதி.
“	என்ன	ெசான்ேன.?”	ேகட் ம்ேபாேத	உஷ்ணம்	ெபாங்கிய 	கண்ணன்	 ரலில்.
.ெதளிவாக	எ ேம	ெதரிந் 	ெகாண் ராத	மாலதி	ெதளிவாகேவக்	 ற்னாள்.	“
இப்ப த்	தனிக் த்தனம்	ைவத் க்	கஷ்டப்	ப வைத	விட	,	உங்க	தம்பி	பா ேவாட
,	உங்க	 ம்பத்ேதாட	ேசர்ந்தி ந்தால்	பார்க்க ம்	நன்றாயி க் ம்,	கஷ்டத்ைத ம்
தவிர்க்கலாேம	என் தான்	எனக் த்	ேதான் கிற .	“	

‘	‘	அந்தக்	ேகாத்திரங்	ெகட்டவ	 டப்	ேபாய்	இ க்கலாம் 	ெசால்றியா.?
பிராம்மண	 லத் க்ேக	இ க்கில்ைலயா 	அ .?	“	ேகட்டவனின்	வார்த்ைதகளில்
வி ப்பம்	இ க்காவிட்டா ம்	 ரலில்	சற்ேற	மாற்றம்	ெதரிந்த .

“	என்ன	இ ந்தா ம்	நீங்க	சின்ன	வயசில	வளர்ந்த	இடம்தாேன.	 லம்	ேகாத்திரம்
என்ெறல்லாம்	எண்ணி	நம்ைம	நாேம	கஷ்டப்	ப த்திக்	ெகாள்வைதவிட,
ேசர்ந்தி ந்தா	அைதத்	தவிர்க்கலாம்.	அப்ப 	ேசர்ந்தி க்கற னால	நீங்க
ஒண் ம்	நம்ம	ஆசார	 ைறைய	விட் க்	ெகா க்க ம் 	நான்	ெசால்லலிேய.
உங்க க் ம்	ஒ 	மதிப் 	கிைடக் ம்	.	நமக் ம்	இ ல	லாபம்	தான்	இ க் ம்.	“	–
இடம்	கிைடத்த டன்	ெசால்ல	ேவண் யைத	 ைறப்ப 	கண்ண க் 	
உைறக் ம்ப 	 றினாள்.	கண்ணனின்	அ ப்பைடக்	 ணம்தான்
ெதரிந்ததாயிற்ேற.	வைளக் ம்	விதத்தில்	வைளக்கப்	பட்டதால்	விட் க்



ெகா த்தான்.

அ ம்	சரிதான்.	பா ம்	அன்ைனக்ேக	ெசான்னான்.	பாட் 	ேவண்டாம்
ெசான்னதால	நா ம்	ேகட்கைல.	இப்ப	ேபாற ல ம்	பா 	சந்ேதாஷ்மைடவான்.
ேபான ம்	அவைனப்	 ல்	ேபாட் க்கச்	ெசால்ல ம்.	அம்மா ம்—அதான்
எங்க	சித்தி ம்	 ட	சந்ேதாஷப்	ப வாள்.	மாலதிக்	கண் ,	உன்ைனப்	பத்தி
என்னேவா	நிைனத்தி ந்ேதன்.	இப்ேபாதான்	ெதரி .	அேடயப்பா.!	உங்கிட்ட
எவ்வள 	சரக் 	இ க் .	“	என் 	அவைள	இ க்கிப்	பி த் 	அைணத் 	
அன் டன்	 றி	மகிழ்ந்தான்.	கல்யாணி	அம்மாைவ	நிைனக் ம்ேபா 	அம்மா
என் தான்	 ற	வ கிறேத	அல்லாமல்	சித்தி	என் 	 றப்	பழக்கிக்	ெகாள்ள
ேவண் 	இ ப்பைதக்	கண்ணன்	உணர்ந்தான்.	இைத	மாலதி ம்	கவனிக்காமல்
இல்ைல.	இ ந்தா ம்	தன்	கணவன்	ேவண் ெமன்ேறதான்	வஞ்சம்
பாராட் கிறான்	என் 	நிைனக்கத்	ேதான்றினா ம்	,	அப்ப 	தான்	நிைனப்ப
தவ 	என்ற	எண்ணத்தால்	அைத	அடக்கிக்	ெகாண்டாள்.	
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கல்யாணி	அம்மா க் க்	கண்ணனின்	கல்யாணத் க் 	அைழப்பி க்கவில்ைல
.பா ம்	வற் த்திக்	 ப்பிடவில்ைல.	வரேவற்பில்லாத	இடத் க் 	வ வில்
ெசன் 	ஒ க்கப்	ப வைத	விட	ேபாகாமலி ப்பேத	ேமல்	என் 	பா 	எண்ணினான்.
தம்பிகைள	அைழத் ப்	ேபாக	வி ம்பினான்.	 த்தவர்கள்	ராஜு,	வி
இவர்க க் ப்	ேபாக	வி ப்பம்	இ க்கவில்ைல.	தன்	தாய்க் 	எதிரிகள்
தங்க க் ம்	எதிரிகள்	என்ேற	எண்ணினார்கள்.	ஆனால்	பா விடம்	அப்ப ச்
ெசால்ல	 யா ..	ஆகேவ	ஏேதா	சாக் ப்ேபாக் ச்	ெசால்லி	தப்பித் க்
ெகாண்டார்கள்..இைளயவர்கள்	ேபாக	வி ம்பினா ம்	கல்யாணி	அம்மா
த த் விட்டார்.	இதில்	பா க் க்	ெகாஞ்சம்	வ த்தம்தான்.	மனிதர்க ைடய
ேராத,	விேராத	மனப்	பான்ைமக க் 	ஒன ேம	ெதரியாத	அந்தக்
ழந்ைதக ம்	இலக்காவைத	எண்ணி	வ ந்தினான்.	பிரிந்த	 ம்பம்	ஒன்றாக

ேசர்ந் 	வாழாவிட்டா ம்	ஒேர	 ம்பம்	என்ற	அன்பாவ 	விைள ேமயானால்
அ ேவ	ேபா ம்	என் 	எண்ண	ஆரம்பித்தவன்,	நடந்த	நிகழ்ச்சிகைளத்
தன்னா ம்	தவிர்த் 	நல் ற 	ஏற்படச்	ெசய்ய	 ய	வில்ைலேய	என்
ஏங்கினான்.

இதனால்	கண்ண க் ம்	அவன்	ெசய்ைகதான்	சரிெயன் 	எண்ண	ஏ வா ம்
என் 	நிைனத்தவன்,	கண்ண ம்	மாலதி ம்	வந்தைதக்	கண்டேபா 	தன்
கண்கைளேய	நம்ப	 யாமல்	திைகத்தான்.	யா ேம	எதிர்பார்க்காத	வர .
பா க் க்	ைக ம்	ஓடவில்ைல,	கா ம்	ஓடவில்ைல.	“	வா	அண்ணா,	வாங்க
அண்ணி;	அம்மா,	யார்	வந்தி க்கான் 	பாேரன்..ஆச்சரியப்பட் ப்	ேபாவாய்.
ராஜு,வி ,	சந் ,	ரவி	இ 	யார்	ெதரி மாடா.	நம்ம	அண்ணா
கண்ணன்;ஞாபகமி க்கா.?இ 	அண்ணி.	“	

ெசாந்த	அண்ணைனேய	ெசாந்தத்	தம்பிக க் ,	அறி கப்	ப த்த ம்	ஞாபகப்
ப த்த ம்ேவண் ய	நிைலைய	எண்ணி	பா வின்	கண்கள்	 ளமாயின.
சமாளித் க்	ெகாண்ேட,”அண்ணா	!	எனக் 	எவ்வள 	சந்ேதாஷ்மா	இ க் த்
ெதரி மா?	தான்	ஆடாவிட்டா ம்	தன்	சைத	ஆ ம்	அல்லவா...	அண்ணாைவக்
ட் 	வந்த க் 	அண்ணிையயா,	இல்ைல	அண்ணிையக்	 ட் 	வந்த க்

அண்ணாைவயா	..யாைரப்	 கழற ன் 	ெதரியைல.	அம்மா	!	கண்ணன்	கிட்ட
க்ேஷமலாபங்கைள	ேகளம்மா.?”
கண்ணைன	எதிர்பார்க்காத	கல்யாணி	அம்மா க் 	இவ்வள 	நாட்கள்	கழித்
அவைனக்	கண்ட ம்	,இப்ப த்தான்	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	இன்ன தான்
ேபச	ேவண் ம்	என் 	ஒன் ேம	ெதரியவில்ைல.	அவ க் 	அடக்க	 யாத



அ ைகதான்	வந்த .	கணவனின்	நிைன ம்	இந்த	பிள்ைளகளால்	அவர்	பட்ட
மனக்	கஷ்டங்க ம்	நிைன க் 	வந்த .	இவனிடம்	அன்பாக	என்ன	ேபச	 ம்.
என்	ைகயால்	ேசா 	தின் 	வளர்ந்த	இவன்	என்ைனப்	பார்த் 	அம்மா	என்
ப்பிடக்	 டத்	தயங் கிறாேன.	நான்	ஏதாவ 	ேகட்கப்	ேபாய்,	அவன்

அசம்பாவிதமாகப்	ேபசிவிட்டால்....	என்ெறல்லாம்	எண்ணிக்	 ழம்பிக்
ெகாண் ந்தவ க் 	பா வின்	ெகஞ்சாத	 ைறயாகக்	ேகட்கப்	பட்ட
ேவண் ேகாள்	த 	மாற்றத்ைத	அளித்த .

“	நான்	விசாரித் த்தான்	ெதரிந் 	ெகாள்ள மா...கண்ணா	எங்கைள	எல்லாம்	நீ
மறக்கலிேய	அ ேவ	எனக் த்	தி ப்தி.வாம்மா,	மாலதி	,உள்ேள	வா.	“	

வந்தவர்கைள	 தலில்	வாெவன் 	 ட	வரேவற்க	வில்ைலேய	என் 	த மாறிக்
ெகாண் ந்த	மாலதிக் 	கல்யாணி	அம்மாவின்	அன்பான	வாஞ்ைசயான
வரேவற் 		மிக ம்	இதமாக	இ ந்த .	உள்ேள	ேபாகலாமா	என் 	உத்தர 	ேகட்ப
ேபால்	கண்ணைன	ேநாக்கினாள்.	கண்ணனின்	சரிெயன்ற	தைல	அைச
கிைடக்கப்	ெபற்ற	பின்	உள்ேள	ெசன்றாள்.
ராஜு க் ம்	வி க் ம்	கண்ணைன	நன்றாக	ஞாபகம்	இ ந்த .	சந் க் ம்
ரவிக் ம்தான்	ெதரிய	வில்ைல.	ெதரியப்	ப த்தப்	பட்ட டன்	இ வ ம்	ெகாஞ்சம்
சங்ேகாசத் டன்	கண்ணன்	அ கில்	ெசன்றனர்.	அவர்கள்	இ வைர ம்	ஒ
ைற	ேநாக்கிய	கண்ண க் 	ஒ 	கணம்	ஒன் ேம	ேதான்ற	வில்ைல.	ஆனால்

ம கணேம		இ வைர ம்	வாரி	அைணத் 	 த்தமாரி	ெபாழிந்தான்.	கண்ணன்
அண்ணா	ெராம்பக்	ெகட்டவன்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ந்த	ராஜு ம்	வி ம்
இைதப்	பார்த்த ம்	அவன்	மீ 	ஒ 	தனி	அன் 	வள வைத	உணர்ந்தனர்.
தாங்கள்	இ வைர	எண்ணி	வந்த 	தவ 	என் 	ெதரிந் 	ெவட்கப்	பட்டனர்.
நீ	எத்தைனயாவ 	ப க்கிறாய்	ராஜா	என் 	கண்ணன்	ேகட்ட ம்	ெடந்த்,	என்
ராஜு	பதில்	ெசான்னான்..”	வி 	நீ?’	“நா ம்	ெடந்த்”	என்றான்.

“	ஏண்டாபா 	இரண் 	ேப ம்	ஒேர	க்ளாஸ்	ப க்கிறார்கள்.?”
”	ஆமாண்ணா..	ராஜு க் 	உடல்	நலம்	சரியில்லாமல்	ஒ 	வ டம்	ேபாயி த் .
அ ம்	ஒ 	விதத்தில்	நல்ல தான்.	ெரண் 	ேப ம்	ஒேர	சமயத்தில்	ேவைலக் ப்
ேபாகத்	தயாராயி ப்பார்கள்.	அேத	சமயத்தில்	நம்ம	கஷ்ட ம்	ஒேரய யாக்
ெகாறஞ்சி ம்”.
“	அ 	சரியில்ைல	பா .	நாமதான்	ேமல்	ப ப் 	ப க்க	 யாம	திண்டா ேனாம்னா,
இவர்க ம்	அப்ப ேய	இ க்க மா.	இவர்கைளயாவ 	நன்றாகப்	ப க்க	ைவக்க
ேவண் ம்.	”

கண்ணன்	 றிவந்தைதக்	ேகட்ட டன்	வி க் 	சந்ேதாஷம்	தாங்கவில்ைல.
அவன்	வ ப்பில்	 தலாவதாக	வ பவன்.	எப்ப ம்	ேமல்	ப ப் 	ப க்க	ேவண் ம்



என் 	கங்கணம்	கட் க்ெகாண் ந்தான்.ஆனால்	பா 	அண்ணாவால்	 யாேத
என்ற	கவைல	இ ந்த .	அ 	இப்ேபா 	கண்ணன்	ேபச்ைசக்	ேகட்ட ம்	ஓ
மைறந்
விட்ட .	பா க் 	ஒன் ேம	 ரியவில்ைல.	.

”	என்ன	அண்ணா,	ெசால்கிறீர்கள்....	எனக் 	மட் ம்	இவர்கைள	ப க்க	ைவக்க
ைவக்க	ேவண் ம்	என்ற	ஆைசயில்ைலயா.?	நம்	நிைலைம	இ ப்பைதப்
பார்த் தான்,	வீணாக	இவர்க க் 	ஆைச ட்ட	வி ம்பவில்ைல.”	
”ேபாடா...	ெராம்பத்	ெதரிந்தவன்	மாதிரி	ேபசாேத.	நம்ம	நிைலக் 	என்ன
ைறச்சல்.?	நீ	சம்பாதிக்கிறாய்.	நா ம்	சம்பாதிக்கிேறன்.	எல்ேலா ம்	ஒன்றாக

இ ந்தால்	கஷ்டேம	இ க்கா .	அைதச்	ெசால்லத்தான்	நா ம்	மாலதி ம்
வந்ேதாம்	இல்ைலயா	மாலதி.?”	உட் றம்	மாலதி	இ ந்த	திக்ைக	ேநாக்கிக்
ேகட்டான்.	கல்யாணி	அம்மா ம்	எல்லாப்	ேபச் வார்த்ைதகைள ம்	ேகட் க்
ெகாண் 	தானி ந்தாள்.	அவ க் 	இந்த	தி ர்	வர ம்	ெகாண் 	வரப்பட்ட
ெசய்தி ம்	ஏேதா	ஒ 	சந்ேதகத்ைத	எழச்	ெசய்த .	பா க் ம்	இந்தச்	ெசய்தி
கண்ணன்	எதிர்பார்த்த	அள க் 	மகிழ்ச்சி	தரவில்ைல.
“	அண்ணா	நீங்க	தனியா	இ ந்தவைர	நம்ம	 ம்பத்ேதாட	ேசர்ந்தி ந் 	,பிற
கல்யாணம்	பண்ணி ம்	 ட	அப்ப த்	ெதாடர்ந்தி ந்தா,	எல்லாம்
சரியாயி ந்தி க் ம்.	ஆனால்	இப்ேபா	நிைலைம	ேவற.	எைத ம்
ஆேலாசித் த்தான்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	“—பட் ம்	படாம ம்	பா 	 றியைதக்
ேகட்க ம்	கண்ண க் க்	ேகாபம்	வந்த .	இ ந்தா ம்	இப்ேபா 	ேகாபப்பட் ப்
பிரேயாசனம்	இல்ைல.	வந்த	காரியம்	சரியாக	 யாவிட்டால்,	அதனால்	பாதிக்கப்
படப்	ேபாவ 	தான்	தான்	என் 	உணர்ந் ,	மிக ம்	சா ரியமாகப்	ேபச்ைச	மாற்ற்
யன்றான்.

”	பா 	நீ	அன்னிக்கி	 ப்பிட்டேபாேத	நான்	வரைலன் 	தாேன	உனக் க்
ேகாபம்..இதப்	பா .	அப்ேபா	எனக் 	பாட் யாேல	எவ்வளேவா	காரியங்கள்	ஆக
ேவண் 	இ ந்த .	அந்த	ேநரத்தில்	நான்	அவர்கைளப்	பழித் க்ெகாள்ள	வி ம்ப
வில்ைல.	இப்ேபா	நான்	ஒ 	தனிக்	காட் 	ராஜா.	யாைர ம்	லட்சியம்	ெசய்ய
ேவண் யதில்ைல.	நா ம்	மாலதி ம்	நன்றாக	ேயாசித் த்தான்	இந்த	 க்
வந்தி க்கிேறாம்.	.உனக் ம்	இப்ேபா 	உதவி	ேதைவப்	படாதா	என்ன..அ க்
ேமெல	எனக் ன் 	சில	கடைமகள்	ேவேற	இ க் .	பிராம்மண	 லத்தில	பிறந்
இன் ம்	 ல்	ேபாடாத	 த்திரன்	ேபால	இ க்கிற 	பார்க்க	நல்லாவா
இ க் .?அப்பா க் ம்	அம்மா க் ம்	ெசய்ய	ேவண் ய	பித் 	கடன்கைள
ெசய்ய ம்	 யா .அெதல்லாம்	ெராம்ப	அவசியம்	பா .”நீண்ட	பிரசங்கம்
ெசய்வ 	ேபால்	கண்ணன்	ேபசினான்	.உள்ளி ந் 	வந்த	மாலதி	,”	பா க்
மட் ம்	இெதல்லாம்	ெசய்ய ம் 	ஆைசயில்ைலயா	என்ன.”இ ந்தா ம்



இ க்கிற	இடத் ேல	அெதல்லாம்	சரிப்பட் 	வரா ன் தான்	இப்ப ேய....”
”நி த் ங்க	அண்ணி.	இ 	எங்கள்	 ம்ப	விவகாரம்.	இ ேல	உங்க
ஆராய்ச்சிக்ெகல்லாம்	இடமில்ைல.	“	என் 	யா ம்	சற் ம்	எதிர்பாராத	வைகயில்
மாலதிைய	அடக்கினான்	பா .	“	அண்ணா	நீங்க	ெசால்ற	பாயிண் க் 	வேரன்.
பிராம்மண	 லத்திேல	பிறந்த க் 	ேவண் 	ஒ 	 ல்	மாட் க்ேகாடா
பா ன் தாேன	ெசால்ல	வறீ.ங்க..	நான்	பிராம்மண	 லத்திேல	பிறந்தவன்
மற்றவரிடம்	இ ந் 	ேவ பட் 	நிற்பவன்	என்பைதக்	காட் க்	ெகாள்ள	வி ம்பைல.
வர்ண	ேபதங்கள்	எல்லாம்	இந்தக்	காலத் க் 	ஒத் 	வரா 	அண்ணா...
பிராம்மண ைடய	கடைமேய	அந்த	காலத் 	 ைறப்ப ,	பரம க் ம்
பாமர க் ம்	பாலமாய்	இ க்க	ேவண் ம்	என்ப தான்.	அந்தக்	காலத் ப்
பிராம்மணன்	ஈ வர	விசாரத்திேலேய	ஈ 	பட் ப்பான்.	அவ க்ெகன் 	ெபா ள்
ஈட்ட	மாட்டான்.	மற்ற	வர்ணத்தவர்கள்	அவர்க க் 	என் 		ஏற்ப த்தப்	பட்ட
ெதாழில்	 ைறையக்	கைட	பி த் 	வந்தார்கள்.	ஆனால்	இந்தக்	காலத்தில்	 ல
ஆசாரம்	என்ற	 ைறப்ப 	பார்க்கப்	ேபானால்	எல்ேலா ம்	ைவசியர்க ம்
த்திரர்க ம்	தான்.	அதன்ப 	நீ ம்	ஒ 	 த்திரன்,	நா ம்	ஒ
த்திரன்.இப்ப 	இ க் ம்ேபா 	 லம்	ஆசாரம்	என்ற	ேபச் க்

அர்த்தேமயில்ைல.	ேம ம்	நீங்க	ெசால்ற	பித் 	கர்மாக்கைள,	அம்மா க் ம்
அப்பா க் ம்	ெசய்ய	ேவண் யைத	தாராளமாக	நா ம்	ெசய் 	ெகாண்
தானி க்ேகன்.	ஆனால்	நீங்க	ெசால் ம்	 ைறயில்	அல்ல.	அப்பா	இ ந்தி ந்தா
என்ன	ெசய்ய	நிைனத்தி ப்பாேரா	அைதச்	ெசய்வேத	அவ க் 	நான்	ெசய் ம்
நிைன 	வழிபா .	அம்மா க் 	என் ம்	ேபச் க்ேக	இடமில்ைல.	உன்ைன ம்
என்ைன ம்	ெபற்ெற த்த	 ண்ணியவதி,நமக் 	நிைன 	ெதரி ம்	 ன்ேப	ேபாய்
ேசர்ந் ட்டா.	ஆனால்	நமக் 	நிைன 	ெதரிந்த	பிற 	அம்மா	என் 	 ப்பி ம்
ஸ்தானத்தில்	இ க் ம்	நம்ைம	வளர்த்திய	இந்த	அம்மாைவ	மனம்	வாடாதப
பார்த் க்	ெகாள்வ தான்	இறந் 	ேபான	அம்மா க் 	நாம்	ெசய் ம்	நிைன 	தின
வணக்கங்கள்.”

பா 	இவ்வள 	 ரம்	ேப வான்	என் 	கண்ணன்	எதிர்	பார்க்க	வில்ைல.	அவைனப்
ெபா த்த	வைரயில்	யார்	என்ன	ெசய்தா ம்	அ 	அவர்கள்	மற்றவரிடம்
ெகாண் ள்ள	அபிப்பிராய	ேபதத்ைத	ெதரியப்	ப த்தேவ	என் 	எண்ணிக்
ெகாண் ந்தான்.	அதற் ப்	பின்னால்	,	ஆழ்ந்த	சிந்தைனக் ப்	பிற 	எ ந்த	ஒ
ெகாள்ைக	ெவறி	இ க் ம்	என் 	நிைனக்க	வில்ைல.	இ ந்தா ம்	பா 	பிராம்மண
லத்ைதேய	பழிக்கிறான்	என்ற	தவறான	எண்ணம்	கண்ணைன	ஆத்திரப்

ப த்திய .

”பா 	நீ	ேமைட	ஏறி	பிரசங்கம்	பண் வதில்	ைக	ேதர்ந்தவன்	என் 	எனக் த்
ெதரி ம்.	அைத	இங்ேக	ஸ்தாபிக்க	ேவண்டாம்.	ேமைடயிேல	ெபசினா	நா 	ேபர்
ெபா 	ேபாச்ேசன் 	ைக	தட் வா.	அ தான்	ெப ைமன் 	தவறா	ெநனச்சிட்



இ க்ேக.	ேபசற	ேபச்ெசல்லாம்	வாழ்க்ைக	நைட ைறக் 	ஒத் 	வரா
உனக் ப்	 ரியைல.	 ரிய ம்	 ரியா .	இந்த	பிள்ைளக க் ப்	பதிலா	ெபண்களாப்
பிறந்தி ந்தால்	அப்பா	ெசய்த	தவறின்	தன்ைம	உனக் த்	ெதரிஞ்சி க் ம்.அந்த
விதத்திேல	நீ	லக்கி.	எல்ேலா ம்	பிரிஞ்சி க்ேகாெமன் 	நீ	அவதிப்	படற
உண்ைம	என் 	நம்பி,	அந்தக்	 ைறையத்	தீர்க்கலாம் 	வந்ேதன்.	நீ
என்னடான்னா	ெசயல்ல	மட் மில்லாம	வாக்கில ம்	 த்திரனா	மாறிட்ேட.	எனக்
அப்ப 	வாழ	 யா .	நம்ம	 ன்ெனார்கள்	வ த்த	வழி ைறகெளல்லாம்		 த்த்ச்
ஹம்பக்	என் 	நீ	ெசால்ற	மாதிரி	என்னால்	நினக்க	 யா .	அப்ப யானா	நமக்
ன்னாேல	பிறந் 	இந்த	நாட் ேல	வளர்ந்த	எல்ேலா ம்	ஒண் ேம	ெதரியாத
ட்டாள்களா.?நீ	ஒ த்தன்	மட் ம்தான்	எல்லாம்	ெதரிஞ்ச	 த்திசாலியா.?	இல்ைல

எனக் த்	ெதரியாமல்	தான்	ேகட்கிேறன்.	“	

”அண்ணா	நான்	ெசால்றத	நீங்க	சரியாப்	 ரிஞ் க்கைல	வாழ்க்ைகயிேல	 லம்
ேகாத்திரம்	எல்லாம்	மனைசப்	ெபா த்தவைர	சரியா	இ ந்தா	நல்லதண்ணா.
ஆனால்	அ ேவ	ஒ 	சில	வ ப்பா ங்க	தரமில்லாமேலேய	உயர்த்தப்	படற ம்,
மத்தவங்க	ந க்கப்	படற் க் 	ஒ 	க வியா,	எண்ணமா	ச தாயத் ேல	ஒ
நிைல	அைடஞ்சி க்கிற 	தப் ன் தான்	நான்	ெசால்ல	வேரன்.	நீங்க	வணங்கற
ெதய்வத்ைததான்	நா ம்	வணங் கிேறன்.மற்ற	சாதிக்காரங்க ம்-
-.ஹிந் க்கைள—வணங்கறாங்க.	இ ேல	உயர் 	தாழ் க் 	இடம்
எங்ேகன் தான்	 ரியைல.	இைதெயல்லாம்தான்	விேவகாநந்தர்	 தல்	பாரதி	வைர
ெசால்லி	இ க்காங்க.	அவங்க	ெசான்னைதக்	ேகட் 	அந்த	சமயம்	ைகதட் ப்
ெபா 	ேபாக்கின	 ட்டம்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	எனக் 	அ தான்	சரின் 	ஒ
உ தி	பிறந்தி க் .	என்ைனப்	ேபால	எவ்வளேவா	ேப க் ம்	பிறந்தி க்கலாம்.
அ 	நன்ைமயாய்தான்	 ம்.	என்ைனப்	ெபா த்தவைர	வாழ்ந் 	காட்ட	ஒ
சந்தர்ப்ப ம்	கிைடச்சி க் .இைதெயல்லாம்தான்	நான்	 க்கியமா
நிைனக்கிேறன்.	பிரிஞ்ச	 ம்பம்	ஒன்றாயி க்க ம் 	நான்	வி ம்பறத	ெசயல்
ப த்த	வந்ததாகச்	ெசான்னீர்கள்.	அைதக்	ேகட்ட ம்	உண்ைமயிேலேய	சந்ேதாஷப்
பட்ேடன்.	ஆனால்	நீங்க	ெகாண் க்கிற	எண்ணங்கைள	இந்த	இடத்தில்	நிைற
ேவற்ற	 யன்றால்	வீணா	மனஸ்தாப ம்	ேவற் ைம ம்தான்	வள ம்.	அ தான்
ேவண்டாம்	என்கிேறன்.”

”	பா 	நீ	ெராம்ப	சாமர்த்திய	சாலின் 	உனக் 	நிைனப் .	உன்ைனப்	ேபால்
மற்றவர்க ம்	சாமர்த்தியசாலிகளாய்	இ க்கலாம்	என்ற	சந்ேதகேம	உனக்
இல்ைல.	என் ைடய	உதவி	ேதைவ	ஆனால்	என்	எண்ணப்ப 	ெசயலாற்ற	எனக் த்
தைட.	நீ	சம்பாதிக்கறத	எங்கிட்டக்	ெகா த் ட் 	நான்	ெசால்றப 	நடடா—ன்
எங்கிட்ட	மைற கமாக்	ேகட்கேற.	இ க் 	கா ேல	 	ெவச்சவன்	யாராவ
இ ப்பான்.	ேபாய்ப்பா .	உன்	 ணம்	எனக் 	நல்லாத்	ெதரிஞ் 	ேபாச் .	நீ	ஒ 	 ய
நலப்	 ல் வி.	உன்	 ட ம்	இவர்கள்	 ட ம்	வாழ	எனக்ெகன்ன	ைபத்தியமா.!



மாலதி	வா ..	இங்ேக	ஒ 	நிமிஷங் ட	இ க்கக்	 டா .	வீட் க் ப்	ேபான ம்
ளிச் 		இந்த	உற க்ேக	 க் ப்	ேபாட் ட ம்.”

வந்த	காரியம்	ைக	 டவில்ைல	என்ற	ஆத்திரத்தில்	இன்ன தான்	ேப கிேறாம்
என் 	 ட	உணராமல்	கண்ணன்	மாலதிையக்	 ட் க்	ெகாண் 	ெவளிேயறி
விட்டான்.

ெகாஞ்ச	ேநரம்	தைல	 ற் வ ேபால்	இ ந்த 	பா க் .	அவ க் 	சற் 	 ன்
நடந்த	நிகழ்ச்சிகள்	கனேவா	என் 	 ட	சந்ேதகம்	ஏற்பட்ட .	அவன்	உள்ளம்

வாய்த்	 த் க்	ெகாண் ந்த .கிைடத்த	சந்தர்ப்பத்ைத	ந வ	விட்ேடாேமா
என் 	அ க்க 	தன்ைனத்	தாேன	ேகட் க்	ெகாண்டான்.	இ ந்தா ம்	கண்ணன்
அந்த	அள க் ப்	ேபசிப்	ேபா ம்	ப 	தான்	எ ம்	ெசால்லவில்ைல	என்
நம்பினான்.

அைமதிையக்	கைலத்தவன்	ராஜுதான்.”இங்ேக	வ ம்ெபா 	இவர்க க்
எண்ணம்	ேவெறேதாவாக	இ ந்தி க் ம்.	ஆனால்	ேபச் 	ேபான	விதத்திேல	வந்த
எண்ணத்ைத	சரியா	ெவளிப்ப த்த	 யைல.ன் 	எனக் த்	ேதா 	.ேடய்
வி ,	ெபரிசாப்	ப க்கலாம் 	ெகாஞ்ச	ேநரத்திெல	ெநனச்சிேய.	.பா 	அண்ணா
மன 	ெவச்சாத்தான்	உனக் 	ேமல்	ப ப் .	“	என்றான்.

”எனக் 	இந்த	தி ர்	வர ம்	அக்கைற ம்	சந்ேதக	மாக	இ ந்த .	நாைளக்ேக
எங்கைள	இந்த	சித்தி	வீட்ைட	விட் ப்	ேபாகச்	ெசான்னா	என் 	கைத	மாறினா ம்
மாறலாம்.	ஹூம்.!	ராஜு	ெசால்றாப்ேபால	வந்த	ேநாக்கேம	இதாயி ந்தி க்கா .
சண்ைட	ேபாடற க் ன் 	வந்த	மாதிரி	அல்லவா	இ ந்த .	அந்தப்	ெபண்	நல்ல
ெபண்ணாத்	ெதரியறா.	இப்ேபா	அவ ம்	மாற்யி ப்பா.	இைதெயல்லாம்	ெபரிசா
ெநனச்சா	 ேவ	கிைடயா .	இைதவிட	ெபரிய	மனஸ்தாபங்கைள ம்
சண்ைடகைள ம்	உங்க	அப்பா	காலத்திேலேய	பார்த்தாச் .		நீ	எ க்கடா	பா
எண்ணி	எண்ணி	மாயேற.	சாப்பிட	வா	ேநரமாச் .	நல்ல	ேவைள	உங்க	ேபார்
ஆரம்பிக்கற க் 		 ன்னா ேய	வந்தவர்க க் 	காப்பிெயல்லாம்	ெகா த்ேதன்.
இல்ைலன்னா	அந்தப்	பழி	ேவற	எனக்	கி ந்தி க் ம்.	“	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண் 	ேபான	கல்யாணி	அ,ம்மாைவ	பா வின்	 ச்சல்	அடக்கிற் .

”உனக் ப்	பழி	வரக்	 டா ன் 	நீ	ெராம்பத்தான்	அலட் க்கிேற.	வரெதன்னேவா
வரத்தான்	ெசய் .	ெகாஞ்ச	ேநரம்	ேபசாமத்தான்	இ ங்கேளன்.	“	

பா க் 	சாப்பா 	ெசல்லவில்ைல.உறக்கம்	ெகாள்ள	வில்ைல.	ந 	ராத்திரியில்
தி ெரன் 	விளக்ைக	ெபா த்தி		ஒ 	தாைளெய த் ப்	பட	பட	ெவன
எ தினான்.

”அண்ணா,இன் 	நடந்த	சம்பவங்கள்	நமக் ள்ள	அபிப்பிராய	ேபதத்ைதத்	ெதரியப்
ப த் வதாக	மட் ம்	இ க்கட் ம்.	உற க் ம்	அன் க் ம்	 க் ப்	ேபாட்டதாக



நீங்கள்	ெசால்லிச்	ெசன்ற 	மிக ம்	வ த்தத்ைத	அளிக்கிற .	வ கிற	ஞாயி
மாைல	நான்	உங்கைள	வந் 	பார்க்கிேறன்.”----ஏேதா	மனப்	ப 	ெகாஞ்சம்
ைறந்த	மாதிரி	இ ந்த ..	வி ந்த ம்	எ திய	க தத்ைதத்	தபாலில்	ேசர்த்தான்.

ேநரிேலேய	ெசன் 	விளக்கி	இ க்கலாம்.	ஆனால்	 ைகச்சல்	ஏற்பட்ட	மனம்
நிதானத் க் 	வ வ 	நல்ல .	அ வைர	 ம்மா	இ க்கலாம்	என்
எண்ணியவன்	தான்	ெசல் ம்	ேநரத்தில்	கண்ணன்	அங்கி க்க	ேவண் ேம
என்பதற்காக	அந்தக்	க தத்ைத	அ ப்பினான்.	ம 	தபாலில்	வந்த	பதில்	பா வின்
உள்ளத்ைத	இன் ம்	வ ந்தச்	ெசய்வதாக	இ ந்த .

“வ வதாயி ந்தால்	தனியாக	வா.	நீ	என்	உடன்	பிறந்த	பிராமணன்	என்பதற்காக
இந்தத்	தனிச்	ச ைக.”.-----கண்ணன்.
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பா 	இரண் 	 ன் 	நாட்களாக	ேவைலக் ப்	ேபாகவில்ைல.	உடல்	நிைல
சரியாயி ந்தா ம்	மன	நிைல	சரியாக	இ க்கவில்ைல..	இரவில்	ெவ 	ெநரம்
விழித் 	உறங்கப்	ேபாவ ,	காைலயில்	மிக ம்	தாமதமாக	எ ந்தி ப்ப ,
பகற்ெபா தில்	ெவறிச்ெசன் 	உட்கார்ந்தி ப்ப ,	என் 	பார்க்கப்	பார்க்க
கல்யாணி	அம்மா க் ப்	ெபா க்கவில்ைல.	“	என்னடா	இ ,	..நா ம்	பார்த் க்
ெகாண் 	இ க்கிேறன்.	நீேய	இப்ப 	மன 	ஒ ஞ் 	ேபாயிட்டா,	வீட் ேல	எப்ப டா
சந்ேதாஷம்	இ க் ம்.?	 ழந்ைதகள்	ேவ 	உன்ைனப்	பார்த்தாேல	பயந்
சாகிற கள்.	இன்ைறக் 	இல்லாவிட்டா ம்	என்ைறக்காவ 	ஒ 	நாள்
எல்ேலா க் ம்	சரிெய 	தப்ெப 	என் 	ெதரியத்தான்	ேபா .	நீ	ேவைலக் ப்
ேபாய்	சாதாரணமாய்	இ .	எல்லாம்	சரியாயி ம்.,“	என் 	தான்	மிக ம்	பயந்
ெசால்ல	வந்தைத	ஆ தல்	அளிக் ம்ப க்	 றினாள்.	பா க் ம்	அ தான்
சரிெயனப்	பட்ட .	ேம ம்	 ம்மா	இ க் ம்	ேநரத்தில்	மன	உைளச்சல்
ப வைதவிட,	அைத	ஏதாவ 	ஆக்க	வழியில்	பயன்	ப த்தினால்,	அ ம்
லாபகரமானதாய்	இ க் ம்	என் 	ேதான்றிய .	கைல	இலக்கியங்க க் 	என்
ஏற்ப த்தப்	பட்ட	தமிழ்	மன்றத்ைத	தற்கால	இயல் க க் 	ஏற்றப 	மாற்றலாம்
என்ற	எண்ணம்	ஏற்பட்ட ம்,	மன்றத் 	காரியக் 	உ ப்பினர்கள்	ேதர் 	அன்
மாைல	நடக்க	இ ப்ப ம்	நிைன க் 	வந்த .	தா ம்	ேபாட் 	ேபா வ ,
ேதர்ந்ெத க்கப்	பட்டால்	தன்	எண்ணங்கைள	ெசயல்	ப த்த	ஒ 	வாய்ப்
கிைடக் ம்	என்ற	நம்பிக்ைக ம்	ஏற்பட்ட .

ஆதவனின்	கிரணம்	பட் 	வில ம்	பனி	ேபால	பா வின்	கவைலகள்	அவைன	விட்
சற்ேற	விலகிய .	பைழய	பா வாக	தன்னம்பிக்ைக	மிகக்	ெகாண்டவனாக
மாறினான்.

காரியக்	 	உ ப்பினர்	ேதர்தலில்	பா 	ேபாட் யி கிறான்	என்ற	ெசய்தி	ெதரிய
வந்த ம்,	அேமாகமான	ெவற்றிையத்	ேத த்	தந்தனர்	பா வின்	நண்பர்கள்.
அேதா 	மட் மல்லாமல்	 வின்	தைலவனாக ம்	ஏக	மனதாகத்	ேதர்ந்ெத க்கப்
பட்டான்.

பா வின்	ேபச் த்	திறைமைய	மட் ேம	அறிந்தி ந்த	மன்றத் 	உ ப்பினர்கள்,
மன்றத்தின்	வ ங்கால	ெசயல்	 ைறகைள	பா 	விளக்க	 ற்பட்ட ம்,	பா ேவ
எதிர்பார்க்காத	 ைறயில்	எதிர்ப்ைபத்	ெதரிவித்தனர்.	கைல	இலக்கியம்
சம்பந்தப்பட்ட	 த்தமிழின்	வளர்ச்சிக்ெகன் 	உ வாக்கப்பட்ட	மன்றத்ைத
அன்றாடம்	நடக் ம்	வயிற் ப்	பாட் 	விவகாரத்தில்	 க்கிய	பங் 	ஏற்க	ேவண் ம்
என் 	பா 	 றியேத	எதிர்ப் க் க்	காரணம்.



கைலைய	வளர்க்கிேறாம்,	தமிழ்ப்	பணி	 ரிகிேறாம்,	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண் ,
பைழய	கம்ப	ராமாயணச்	சர்ச்ைசயி ம்,	வள் வத்தின்	மகத் வத்ைத	மற்றவர்
அறியச்	ெசய்வதி ம்,	பாரதியின்	பாட் ப்	 லைமைய	சிலாகிப்பதி ம்	ேநரத்ைத
ெசலவி ம்	நம்	மன்றம்,	உண்ைமயில்	தமிைழ	வளர்க்கிறதா.?	கைலைய
வளர்க்கிறதா,?	இல்ைல	என்ேற	எண்ணத்	ேதான் கிற .	ெபா 	ேபாக்
மன்றமாகேவ	ெசயல்	 ரிகிற .	கம்ப ம்	வள் வ ம்,	இளங்ேகா ம்	பாரதி ம்
தமி க் த்	ெதாண்டாற்றினார்கள்.	அைத	அைனவ க் ம்	உணர்த்த	ேவண் ய
அவசியம்.	ஆனால்	அ ேவ	தமிைழ	வளர்க் ம்	பணிெயன் 	ெசால்வ
ைறயா,?

இன்ெனான் 	ேகட்கிேறன்	நண்பர்கேள,	!	சற் 	 ரண்பாடாகத்	ேதான்றினா ம்
உண்ைம	ெதரிய	வ ம்.	தமிழ்ப்	பணி	என் 	 றி,	மன்றம்	நடத்தி,	வளர்ந்த	தமிைழ
வளர்க்கிேறாம்	என் 	ெப ைமப்	ப வைதவிட	,	சற்ேற	பரந்த	மனங்ெகாண் 	தமிழ்
ச தாயத் க் த்	ெதாண்டாற் ம்	மக்கள்	மன்றமாக	இைத	மாற்றினால்	இன் ம்
நன்றாகத்தாேன	இ க் ம்.	மன்றம்	நி வப்	பட் க் ம்	இந்தப்	ப தி,
ெபங்க க்ேக	சிற்ந்த	உதாரணமாகத்	திகழ,	வழி	வ க்கப்படக்	 டாதா,?
ஒவ்ெவா 	உ ப்பின ம்	ஒ 	 ம்பத் ப்	பிள்ைளேபால்	பணி	ஆற்றக் டாதா.?
எதற்ெக த்தா ம்	அரசாங்கத்ைத	நாடாமல்	நம்	ேதைவகைள	நாேம
ஓரள க்காவ 	 ர்த்தி	ெசய்யக்	 டாதா.	?	அந்த	 ைறக் 	அந்த	வழியில்
பணியாற் ம்	மக்கள்	மன்றமாக	இ 	திகழக்	 டாதா.?	இ தான்	என்	ேகள்வி.
தனி	மனிதனால்	ஆகாத	விவகாரங்கள்	இைவ.	இவற் க் 	எல்ேலா ைடய
ஒத் ைழப் ம்	நல்ெலண்ண ம்		ஆசிர்வாத ம்	ேதைவ.	நான்	ெகாண்ட
எண்ணங்களில்	தவறி ந்தால்	தி த்தப்படத்	தயாரா ள்ேளன்.	“	பா
அஸ்திவாரத்ைதேய	மாற்ற	வி ம் வதாக	எல்ேலா ம்	எதிர்த்தார்கள்.

	

‘”தைலவர்	 வ ேபால்	மக்கள்	மன்றமாக	மாற்றப்	பட்டால்	நாம்	என்னதான்
சாதிக்க	 ம்.	?பசித்தவ க் ச்	ேசா 	ேபா ம்	அன்னதான	மண்டபமாகக்
காண்கிறாரா	நம்	மன்றத்ைத.	அப்ப யானால்	ஒவ்ெவா 	உ ப்பின ம்	பிச்ைச
எ த் த்தான்	மன்றம்	நடத்த	ேவண் 	இ க் ம்.”	
ெபா ேபாக் 	மன்றமா	இ 	என்ற	ெபா ள்	ெதானிக்கக்	ேகட்கிறார்	தைலவர்.
நான்	 கிேறன்.	ஆம்.!	ஆயிரக்கணக்கான	 ம்ப	விவகாரங்கைளக்	ெகாஞ்ச
ேநரமாவ 	மறந்தி க்கலாேம	என் தான்	இந்த	மன்றத்தின்	நிகழ்ச்சிக க்
மக்கள்	வ கிறார்கள்.	ச கத்	ெதாண்டாற் கிேறாம்	என் 	நாம்	 வங்கினால்,
எள்ளி	நைகயாடப்	ப ேவாம்.	நான்	இைத	வன்ைமயாக	எதிர்க்கிேறன்.	“	

“ச கத்	ெதாண்டாற் ம்	மன்றமாக	மாறலாம்	என் 	ெசால்வைதக்	ேகட்க
என்னேவா	நன்றாகத்தான்	இ க்கிற .ஆனால்	அ 	என்ன	என் 	வைரய க்கப்



படாத	வைரயில்	நாம் ரிந் 	ெகாண் 	வ வ ம்	ச கத்	ெதாண் தான்	என்ப
என்	அபிப்பிராயம்.	“	
எல்லாவிதமான	எதிர்ப் க்	க த் க்க ம்	ெதரியப்	ப த்த்ப்	பட்டன.	பா க் ,
”ஏன்	என்ைனப்ேபால்	நிைனக் ம்	ஒ வராவ 	இங்கில்ைலயா.?	இல்ைல
,நான்	நிைனக் ம்	விதேம	இயற்ைகக் 	 ரண்பாடாக	உள்ளதா.?”	என்ற	ஐயேம
ேமலிட்ட .	கைடசியாக	விட் க்	ெகா க் ம்	எண்ணத்தி ம்,	ஒ
சிலவற்ைறயாவ 	மன்றத்தின்	 ன்	ைவத் 	ெசயல்	ப த்தக்	கைடசி	 யற்சி
என்ற	விதத்தில்	“	ச கத்	ெதாண்ெடன்ப 	இன்ன தான்	என் 	வைரய க்கப்
பட	வில்ைல	என்றார்	ஒ 	நண்பர்.	பிச்ைச	ெய க்க	ேவண் 	இ க் ம்	என்றார்
இன்ெனா வர்.	யா ேம	நிகழ்ச்சிக க் 	வர	மாட்டார்கள்	என்றார்	 ன்றாமவர்.
நான்	 ற	வந்தெதன்னேவா,	தமிழ்	மன்றத்தின்	பணியில்	,இன் ம்	சிலவற்ைற
ேசர்க்கலாம்	அ ம்	ச கத்	ெதாண் 	என்ற	பரந்த	ேநாக்கத்தில்	இ க்கட் ம்
என்ப 	தான்.	பாரதிையப்	பற்றிப்	 கழ்கிேறாேம	தனி	ஒ வ க்
உணவிைலெயனில்	ஜகத்திைன	அழித்தி ேவாம்	என் 	பா னவன்,	ஆஹா
என்கிேறாேம	,	அந்தக்	கள்ளிகைள ம்	களான்கைள ம்	அழிக் ம்வைகயில்	ஒ
யற்சி	நாம்	ெசய்யக்	 டாதா	என்ேறன்.	அதற்காகப்	பிச்ைச	எ த் 	அன்னதான

மண்டப	மாக்க ம்	ேவண்டாம்.பள்ளிகள்	 வக் ேவாம்.	அங் 	பிஞ் 	உள்ளங்களில்
பாரதியின்	”	இனி	ஒ 	விதி	ெசய்ேவாம்”	என்ற	ஊக்கத்ைத	 கட் ேவாம்.	ஏமாற்
காரர்க ம்	எத்தர்க ம்	நிைறந்த	நம்	ச கத்தில்	ஏய்த் ப்	பிைழப்பவர்கைள
காட் க்	ெகா க் ம்	வைகயில்	 ட் ற 	பண்டக	சாைலகள்	நி ேவாம்.	
இதற்கான	 த க் 	இ க்கேவ	இ க்கிற 	நம 	 த்தமிழ்.	நாடகங்கள்
நடத் ேவாம்,	நல்லைத	உணர்த் ேவாம்.	ஆயிரக்கணக்கானவர்களில்	ஒ 	பத்
ேபராவ 	நம்ேமா 	ேசர	மாட்டார்களா.	?	நம 	மன்றம்	வ க்காதா.?	மக்கள்	 ரல்
ஓங்காதா.?	நம்ைமப்	பி த்தி க் ம்	ேசாம்பைல	ஒழிக்க	, ட	நம்பிக்ைககைள
தகர்த்ெதறிய,	இந்த	மன்றம்	வழி	வ க்கக்	 டாதா.?அஸ்திவாரத்ைதேய	நான்
மாற்ற	வி ம் கிேறன்	என்றால்	அ 	ஓரள க் த்தான்	உண்ைம.அந்த	அள தான்
நம்	சக்தி	என் 	எண் கிேறன்.	பாரதிேயா	ஒழித் க்	கட் 	என்றல்லவா
ழங்கினான்.

இந்த	எண்ணங்க் க் 	உயிர்	ெகா க்கேவ	நான்	ேபாட் யிட்ேடன்.	உணர்த்தப்
படாத	எண்ணங்க ம்	உணர்ச்சிக ம்	இைல	ப த் 	உதிர்ந் 	ச காகிப்	ேபா ம்
நிைலைம	ேபாலாகி	விடக்	 டாேத	என் தான்	என்	எண்ணங்கைள	உங்கள்
ன்னிைலயில்	ைவத்ேதன்.	எதிர்ப் 	இ ந்தா ம்	அ 	இப்ேபா 	மைறந்தி க் ம்

என்ேற	நம் கிேறன்	“என் 	அ த்தமாக	,ஆணித்தரமாகக்	 றினான்.

ெமாத்தத்தில்	பா 	தமிழ்	மன்றத்ைத	வ ள்ளதாகச்	ெசய்யத்தான்	மக்கள்
மன்றமாக	மாற்றச்	ெசால் கிறான்,	என் 	உணர்ந்த	மன்றத் 	உ ப்பினர்கள்,
பா வின்	தீர்மானத்ைத	ஆதரித்தார்கள்	இ 	பா க் க்	கிைடத்த	ெவற்றிகளில்



ஒன் 	என் 	அவேன	எண்ணினான்.	அந்த	எண்ணம்	அ ேமல்	அ 	அ த்தால்
அம்மி ம்	நக ம்	என்ற	பழெமாழிைய	நி பிக்கச்	ெசய் ம்	வைகயில்	இ ந்ததால்,
பா 	 யற்சி	உைடயார்	இகழ்ச்சி	அைடயார்	என் 	உ தியாக	நம்பினான்.

ஏற்ப த்திய	மாற்றத்ைத	ெவள்ேளாட்டம்	விட	ஒ 	நிகழ்ச்சி	நிரைலத்
தயாரித்தார்கள்.	 த்தமி ம்	இடம்	ெபற்ற	நிகழ்ச்சிக் த்	தைலைம	தாங்க	ெபரிய
மனிதர்	ஒ வைரத்	ேத 	அைலய	வில்ைல.	அவர்கள்.	உள் ரில்	நல்லவர்	என்
ெபயெர த்த	ஒ 	சாதாரணமான	வைரேய	அைழத்தனர்.	அல ரிேலேய
நிகழ்ச்சிகைளக்	ெகாண்டாட	திட்டமிட்டனர்.	ஏற்பா கைளக்	கண் ம்
கண்காணித் ம்	வந்த	பா க் 	ஒ 	 	ேவக ம்	உற்சாக ம்	ஏற்பட்ட .
நிகழ்ச்சிைய	மிகப்	ெபரிய	அளவில்	நடத்தி	கணிசமான	ெதாைகையத்	திரட்
ஆரம்பத்தில்	ஒ 	பள்ளிக் டம்	நடத் வெதன்ப ம்,	அதில்	பணியாற்ற	ஊதியம்
ெபற	வி ம்பாத	நல்	உள்ளத்தவைரத்	ேத க்	காண்ப ம்	பா வின்	 ைமயாகி
விட்ட .
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கண்ணன்,	பா 	தன்ைன	ேவண் ெமன்ெற	அவமானப்	ப த்திவிட்டதாக	எண்ணிப்
ெபா மினான்.	பா வின்	வாதப்	பிரதி	வாதங்கள்	கைவக் தவாத 	என்
திடமாக	எண்ணினான்.	ெசய்யப்	பட்ட	ெசயலின்	. ற்றத்ைத	மைறக்க,
ஏமாற் கிறவர்கள்	எ ப் கிற	 ரலில்	உண்ைம	உள்ளெதன் 	பா 	தவறாக
எண் கிறான்	என் ம்	ேவதைனப்	பட்டான்.	”ஆண்டவன்	வழிபா ,	அர்ச்சகம்
ெசய்வ 	இவற் க்ெகன்ேற	ஏற்ப த்தப்	பட்ட தான்	பிராமண	 லம்	என்றல்லவா
பா 	 கிறான்.!அப்ப ச்	ெசய்யாதவர்கெளல்லாம்	 த்திரர்களாம்.	!	நாக்கில்
நரம்பில்லாமல்	ெபரியவன்	என்ற	ேபதமில்லாமல்	என்ைனேய	எ த்ெதறிந்
ேபசிவிட்டாேன.	ேச..!	இெதல்லாம்	இந்த	 த்தி	ெகட்ட	மாலதியின்	ேபச்ைசக்
ேகட்டதால்	வந்த	விைனயல்லவா,!	தான்	கஞ்சி	 க்க	தன்	கணவன்	மட் ம்
ஒன் ம்	அறியாமல்	ேவளா	ேவைளக் 	தின் 	ேபாகிறாேன	என்ற	ேவதைனயில்
அவள்	என்னிடம்	ஏதாவ 	ெசால்லியி ந்தால்,	அவ க் ச்	ேசா 	ேபாட
வைகயி க்கிறதா	என் 	பார்ப்ப ,	இல்ைலெயன்றால்	நா ம்	கஞ்சி

த் விட் ப்	ேபாகிேறன்	என்றி க்காமல்,	அவள்	ேபச்ைசக்	ேகட் 	அங்
ேபானேத	என்	மடத்தனம்	“

கண்ண க் 	ஏற்பட்ட	மனப்	 ைகச்சல்	எளிதில்	அடங் வதாக	இல்ைல.
என்ெனன்னேவா	எண்ணித்	தன்ைனேய	 ைற	 றிக்	ெகாண்டான்..
பிராமணீயத்ைத	எதிர்க் ம்	அந்த	அற்ப க் ,அதன்	மகத் வத்ைதக்	காட் ேய
தீ வ 	என் 	சங்கல்பித் க்	ெகாண்டான்.

இன்ைறக் 	வந் 	ேவ 	உயிைர	வாங்கப்	ேபாகிறான்..என்ெனன்னேவா	ெசால்லிக்
ழப் கிறான்.	நானாவ 	ேபசாமல்,	ஒன்றாக	வாழ	வி ம்பி	வந்தி க்கிேறாம்

என்பேதா 	நி த்தி	இ க்கலாம்.	பிற 	நடப்பவற்ைறப்	பிற 	கவனித்தி க்கலாம்.
ேச.!அைதவிட	அவன்	 ணம்	இப்ேபா 	ெதரிந்தேத	எவ்வளேவா	ேமல்.	!
இல்ைலெயன்றால்	ஏதாவ 	அசம்பாவிதங்கள்	நடந்தி க் ம்.	ஹூம்.!	வரட் ம்.
என்னதான்	ெசால்கிறான்	பார்ப்ேபாம்.”—பா 	வ ம்	ேநரம்	ெந ங்க	ெந ங்க
கண்ணன்	 ட் 	ேபாட்ட	 ைன	மாதிரி	அைமதி	இழந் 	தவித்தான்.பா ம்	வந்
ேசர்ந்தான்.

”ெபரிய	 ைர.!	ெலட்டர்	எ திப்	ேபாடறானாம்,நான்	காத்தி க்க	ேவ மாம்.
.ெதரியப்ப த்தாம	வரக் டேதா.?சரி,	வந்த	விஷயம்	என்ன,?”—கண்ணன்	மன
நிைல	மாறியி க்கவில்ைல	என் 	பா 	கணக்ெக த் 	விட்டான்.	தன்	மன
உ திையக்	காட் பவன்	ேபால	,ஒன் ேம	இதற் 	 ன் 	நடக்காத	மாதிரி	மிக ம்
சகஜ	பாவத்தில்,”இல்ைலயண்ணா.	நான்	வர	சமயத்தில்	ஒ 	சமயம்	நீ	வீட் ல்



இல்லா 	ேபானால்...	அ மில்லாமல்	நான்	வேரன் 	ெதரிஞ்சி ந்தால்
அண்ணி ம்	எனக்காக	ஏதாவ 	ஸ்ெபஷ்லாகச்	ெசய்தி ப்பார்கள்”	என்றான்.	“
இல்ைலயா	அண்ணி.”என் 	ேகட் 	மாலதி ம்	மனமாற்றம்	அைடந்தி க்கிறாளா
என் 	அறிய	வி ம்பினான்.	மாலதிக் 	தர்ம	சங்கடமாக	இ ந்த .	என்பதன்	 ட,
பா ைவ	சரியாக	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைலேய	என்ற	எண்ண ம்
கலந்தி ந்த .	ெமல்லச்	சிரித் 	ெமௗனமாக	இ ந்தாள்.	அந்தச்	சிரிப்ேப
அவ ைடய	நிைலைய	எ த் க்	காட் ய .	பா க் 	என்னதானி ந்தா ம்
தான்	ஒ 	அன்னியப்	ெபண்ணிடம்	அன்ைறக் க்	க ந் 	ேபசிய 	தவ 	என்ேற
ேதான்றிய .ஆத்திரத்ைத	அடக்கி	அவ்ைள	அலட்சியம்
ெசய்தி க்கலாம்..ஆனால்	இந்தப்	பாழாய்ப்	ேபான,நல்ல 	ெகட்ட ,	சரி	தவ
தலியவற்ைற	ஆரா ம்	 ணங்கள்	எல்லாம்	நடந் 	 ந் 	ேபான	பிறகல்லவா

ெதரிய	வ கிற .,என் 	தன்ைனேய	ெநாந் 	ெகாண்டான்.

கண்ணன்	எப்ப யாவ 	பா ைவத்	தாக்க	ேவண் ம்,	அவைன	அவமானப்	ப த்த
ேவண் ம்,	என் 	சதா	எண்ணிக்	ெகாண் ந்தான்.எண்ணிக்	ெகாண் ந்தவன்
கிைடத்த	வாய்ப்ைப ம்	ந வ	விடத்	தயாராயி க்கவில்ைல.	ஒன் ேம
நடக்கவில்ைல	என்ப ேபால	ந க்கத்	தனக் ம்	ெதரி ம்	என் 	காட் க்
ெகாள் ம்.பா ைவ	வார்த்ைதகளால்	தாக்க ம்,	தன்	இ ப்பிடத்தில்	தான்
ைவத்தேத	சட்டம்	என்பைத	நி பிக்க ம்,”	ஸ்ெபஷ்லாகச்	ெசய் 	ேபாட	ேவண் ம்
என்ற	ஆைச	இ ந்தால்	ேபா மா	பா .?	அைத	அ பவித் 	உண் பவர்க ம்
அன் க் ப்	பாத்திரமானவர்களாக ம்	இ க்க	ேவண் ம்	அல்லவா.?	நீ	என்	தம்பி.
அதனால்	என்	அன் 	உனக் ண் .	 ளித் 	 ைஜ	 த்த	பிற தான்	இங்
சாப்பா .	நீ	தயாரானால்	 ளித் 	விட் 	ஸ்ெபஷ்லாகச்	சாப்பிடலாம்..ெர யானால்
வா	சாப்பிடலாம்	“என் 	 றினான்.

	

”.ஓ.!	நான்	 ளித் விட் த்தான்	வந்தி க்கிேறன்.	 ைஜகள்	 த் க்
ெகாள் ங்கள்.	நான்	அ வைர	ெவண் மானால்	காத்தி க்கிேறன்”---பா
இடக்காகப்	ேபசி	தன்ைன	மடக் வதாக	கண்ண க் ப்	பட்ட .	அவ க் த்
தக்க	பாடம்	 கட்ட	ேவண் ம்	என்ற	ஆத்திரத்தில்	,”	சரி.ெகாஞ்ச	ேநரம்	இ 	 ைஜ

யட் ம்”	என் 	 றி	,	வி திையக்	 ைழத் ப்	 சிக்ெகாண் ,	விளக்ேகற்றி
ஸ்வாமி	படத்தின்	 ன்னால்	ேபாய்	அமர்ந்தான்.	தன்	அண்ண க் 	இவ்வள
பக்தியா	என் 	எண்ணி	பா 	ஆச்சரியப்	படட் ம்	என	நிைனத் ,	சாதாரணமாகப்
பத் 	வினா கள்	ஆண்டவைனத்	 தி	ெசய் ம்	ேநரத்ைத	அன்
ேவண் ெமன்ேற	ஒ 	மணி	ேநரமாக	நீட் னான்.	பா க் 	கண்ணன்
ேவண் ெமன்ேற	காலத்ைதக்	கடத் வ 	நன்றாகத்	ெதரிந்த .	இ ந்தா ம்
அைத	ெவளிக்	காட்டாமல்,	ெபா ைமயாக	அங்கி ந்த	பத்திரிைககளி ம்,



த்தகங்களி ம்	கவனத்ைதச்	ெச த்தினான்.ஒ 	வழியாகக்	கண்ணன்
ைஜைய	 த் க்	ெகாண் ,	அேத	சமயத்தில்	மாலதிக் 	ைசைகயால்	“	ஒன்

“	என் 	ெதரிவித் 	 ன்	அைறக் 	வந்தான்.	சிறி 	ேநரத்தில்	ஒ 	தட் ல்
உப் மா ம்,	ஒ 	க்ளாசில்	பா ம்	மாலதி	கண்ணன்	 ன்	ைவத் விட் 	உள்ேள
ெசன்றாள்.	பா 	பத்திரிைகயிலி ந் 	தன்	தைலையச்	சற்ேற	 க்கி
ேநாக்கியவன்,	ஒ வ க் 	மட் ம்	ெகாண் 	வரப்	பட்ட	உண் ையக்	கண் ,
தன்ைனக்	கண்ணன்	நன்றாக	அவமானப்	ப த்த	திட்ட	மிட் க்கிறான்	என்பைத
கித் க்	ெகாண்டான்.	கண்ணனின்	இந்த	அற்ப	சந்ேதாஷத் க் 	தான்	ஈ

ெகா க்க	ேவண் ம்	என் 	எண்ணியவன்,	மனம்	ேவதைனயால்
வா ய ..கண்ணன்	பா ைவ	ஒப் க் க் ட	அைழக்காமல்	ெகாண் 	வரப்
பட் ந்த	சிற் ணைவ	 த் க்	ெகாண் ,	“பா 	வந்த	விஷயத்ைதச்	ெசால்”
என்றான்.	அவன்	 கத்தில்	ெவற்றிப்	ெப மிதம்	தாண்டவமா ய .பா வின்
ேவதைன	அைடந்த	 கம்,	அவமானத்தின்	சாட்ைடய 	பட் 	 வண் 	ேபாய்
விட்ட 	என் 	நிைனத் 	சந்ேதாஷப்	பட்டான்.

”அண்ணா,	வந்த	விஷ்யமி க்கட் ம்.எனக்ெகா 	சந்ேதகம்..அைத	 தலில்
ெதளிவித் க்	ெகாள்கிேறன்	‘’	என் 	பா 	 றியைதக்	ேகட்ட ம்	,அவன்	சற்
ன் 	நடந்த	நிகழ்ச்ச்க் 	விளக்கம்	ேகட்கப்	ேபாகிறான்	என் 	நிைனத் க்

கண்ண ம்	தன்ைன	ேபா க் 	ஆயத்தப்	ப த்திக்	ெகாண்டான்.	:”	ஆண்டவன்
வழிபாட்ைட	இப்ப 	படத்தின்	 ன்னால்	உட்கார்ந் 	ஒ 	மணி	ேநரம்	 ரியாத
வார்த்ைதகைளச்	ெசால் வதன்	 லம்	தானா	ெவளிப்	ப த்த	 ம்.?”

“	அ 	 த்த	நாஸ்திகக்	ேகள்வி.	 ணி ம்	இ ப்பவன்	 ம்பி ம்	இ ப்பவன்
கட ள்.	அவன்	 கழ்	பாடேவ	ஏற்ப த்தப்	பட்ட	ெமாழி	சம்ஸ்கி தம்.	 ரிவ ம்
ரியாத ம்	அவனவன்	ஞானத்ைதப்	ெபா த்த .	பிராமணன்	ஞானி.	!	நான்	ஒ
பிராமணன்	.	 ைஜ	 னஸ்காரங்களில்	எனக் 	நம்பிக்ைக	உண் 	ெசய்கிேறன்.
உன்ைன	மாதிரி	நாஸ்திக	சர்ச்ைசகளில்	ஈ பட	எனக் 	ேநரமில்ைல.	“	
‘’அண்ணா,	ஆண்டவன்	என்றைழக்கப்ப ம்	ஒ 	அத்யந்த	சக்திைய	வழிபட	 ைஜ
னஸ்காரங்கேள	ேவண்டாேம.	மலர்மாைல	அணிவிப்ப ம்,	மங்கலப்	ெபா ட்கைள
ைநேவதனமாகப்	பைடப்ப ம்,	மந்திரங்கைள	உச்சாடனம்	ெசய்வ ம்தான்
சைனயா.?	நான்	ெசால் கிேறன்.	ஆண்டவனின்	படம்,	பலைன	மனதில்

ெகாண் ,	அைதயைடய	,தன்	 லன்கைள	அடக்கி,	சிந்தைனையக்	கட் ப்
ப த்தி	சக்தியின்	உ வில்	லயிக்கச்	ெசய்ய	உத ம்	ஒ 	சாதனம்.	THAT	IS	AN
OBJECT	TO	CONCENTRATE	YOUR	THOUGHTS.	பிரதிபலைன	அைடய
வி ம் பவ ம்,	பரம்ெபா ம்,	மலர்	மாைலகளா ம்	மங்கலப்	ெபா ட்களா ம்
உள்ளத்தின்	எண்ணத்தில்	இரண்டறக்	கலப்பேத	 ைஜயின்	 க்கிய	ேநாக்கம்.
அர்ச்சிப்பவனின்	உள்ளத்திேலேய,	அர்ச்சைனப்	ெபா ட்கேள	இல்லாமல்
ஆண்டவனின்	சக்திைய	ஒ ங்ேக	ெகாண் 	வந் ,	பலைன	எதிர்பார்க்கா ,



உண்ைமயில்	மனம்	உ கி	கண்ணீர்	சிந் வேத	 ன்னைத	விட	உயர்ந்த .ஆனால்
அதற் 	நல்ெலண்ணம்	ெகாண்ட	 ய்ைமயான	எண்ணம்	ேவண் ம்.
இைதத்தாேன	அன்ேப	சிவம்	என்கிறார்கள்.	இல்லாதவர்க க் த்தாேன	பட ம்
,சிைல ம்,	பக்திப்	பிரசாதங்க ம்.இ ம்	 ட	என்	நாஸ்திக	வாதம்	என்
நிைனத் 	விடாேத.	இ 	ஞானிகைள ம்	,மைறகைள ம்	நான் ரிந் 	ெகாண்ட
வைர	தான்	எனக் க்	கட ள்	நம்பிக்ைக	இ க்கிற .”

”உனக் ம்	 டக்	கட ள்	பக்தி	உண் 	என் 	நீ	ெசால்லித்தான்	மற்றவர்கள்
ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	 ம்.	பா 	உன் ைடய	விதண்டா	வாதங்க க்
என்னால்	பதில்	ெசால்ல	 யா .	பிறைர	 ஷிப்பதற்ெகன்ேற
பிறந் ள்ளவர்களில்	என்	தம்பி ம்	ஒ வன்	என் 	எண் ம்ேபா 	தான்,	எனக்க
மிக ம்	மனக்	கஷ்டமாக	இ க்கிற .	“

	

உண்ைமயிேலேய	தன்	ேபச் ம்	ேபாக் ம்	கண்ண க் ப்	 ரியவில்ைல,	அதனால்
பி க்க மில்ைல.	அந்த	விதத்தில்	கண்ணன்	தன்னிடம்	வ த்தப்	பட்ட ம்	அைத
எ த் க்	காட்ட	,	எ த் க்	ெகாண்ட	 ைற ம்	சரிேயா	தவேறா	தன்னிடம்
கண்ண க் 	அன் 	இ ந்த 	என்பைத	நி பிக்கிற 	என்ேற	பா 	எண்ணினான்.
அந்த	அன்பிேலேய	கண்ணைன	ெவன் விட	 ம்	என் 	பா 	மனக்	ேகாட்ைட
கட் னான்.

”அதி க்கட் ம்	அண்ணா.	!	அன்ைறக் 	நான்	ெபசிய	ேபச் களால்	உங்கள்	மனம்
ண்	பட் க் மானால்	அ 	என்	தவறல்ல.நான்	ெகாண் ள்ள	ெகாள்ைகயின்
தவறாயி க்கலாம்.	ஆனால்	அ 	தவ 	என் தான்	எனக் த்	ேதான்ற	மாட்ேடன்
என்கிற .ேம ம்	அன்ைறக் 	நீங்கள்	கைடசியாக	வ ம்ேபா 	 றிவிட் 	வந்த
“உற க் 	 க் ப்	ேபா வ 	“	என்ற	வார்த்ைதகள்.	என்மனைச	மிக ம்
வ ந்தச்	ெசய்த .	உலகில்	உற 	என்ப 	நாம்	வி ம்பிக்	கிைடக்கப்	ெப ம்
ஒன்றல்ல.	நாம்	ேவண்டாெமன்றால்	விட் ப்	ேபாகக்	 ய ம்	அல்ல.	நமக் ள்
அபிப்பிராய	ேபதங்கள்	இ க்கிற 	“

“	அ தாேன	உறைவேய	ெவ க்க	ைவக்கிற .”

“அைதத்தாேன	ேவண்டாெமன்கிேறன்,	விளக்க	வந்ேதன்.	அபிப்பிராய	ேபதங்கள்
இ ப்ப 	இயற்ைக.	நம்	ைகயில்	இ க் ம்	விரல்க ம்	 ட	ேவ பட் த்தாேன
இ க்கிற .	அதற்காக	விரல்கைள	ெவட் ப்	ேபா கிேறாமா	என்ன..வித்தியாசப்
பட்டா ம்	நம்	ைக	விரல்கள்	என் தாேன	எண் கிேறாம்.	உண்ைம	இ
அல்லாத 	இ .	என் 	வைரய க்கப்	பட் 	எல்ேலா ம்	ஒப் க்	ெகாள் ம்	நிைல
வ ம்வைர,	எண்ண	ேவ பா கள்	இ ப்ப 	சகஜம்.	ெகாள்ைகைய	எதிர்த்தா ம்
அைதக்	ெகாண் ள்ளவைர	ெவ ப்ப 	என்ப 	என்னேவா	எனக் ச்	சரியாகப்
படவில்ைல.	நம 	ெகாள்ைககள்	ஒத் 	வர	வில்ைல	என்ற	எண்ணத்தில்	மட் ேம



நமக் ள்	ஒற் ைம	இ க்கிற .	உன்ைன	என்	ெகாள்ைககளி ம்	என்ைன	உன்
பக்கம்	இ த் க்	ெகாள்ள ம்	ேபாட் 	ேபா கிேறாம்.	இ 	அன்பினால்	ஏற்ப வ .
அந்த	அன் ம்	அதற் க்	காரணமாயி கிறெதன் 	நீ	நிைனக் ம்	நம 	உற ம்
பிட் ப்பிரித் த்	தள்ளப்	பட	ேவண்டாம்	என் 	உன்னிடம்	ேவண் க்	ெகாள்ளேவ
வந்ேதன்.	ெசால்லி ம்	விட்ேடன்	இனி	உன்னிஷ்டம்.	நான்	இங் 	அ க்க
வ ேவன்.	உனக் ம்	நம்	வீட் ல்	என் ம்	வரேவற் 	உண் .	.வ கிேறன்.”

விைட	ெபற் க்	ெகாண் 	ெசன் 	விட்டான்	பா .	அவன்	இவ்வள 	 ரம்	வந்
ேபசிப்	ேபானேத	அவ ைடய	பண் க் 	எ த் க்	காட் 	என் 	மாலதி	நிைனக்கத்
ெதாடங்க ம்	“		“அ பட்ட	 லி	சீ .	அ க்க 	ேவ 	வ வானாம்.	!	யார்தான்
வரேவற்கத்	தவங்கிடக்கிறார்கேளா.ெதரியைல	“	என் 	கண்ணன்	உறக்கேவ	தன்
ஆத்திரத்ைதக்	ெகாட் க்	ெகாள்ள ம்	“	தாேய	என்	கணவ க் 	நல்ல	வழி
காட் ,	அவைர	நல்ல	எண்ணங்க க் 	உைறவிட	மாக்கம்மா.”என்
தியானிக்க ம்	ேவண் ய	தாயிற் .
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பட்டகாலிேல	ப ம்,	ெகட்ட	 ேய	ெக ம்	என் 	ெதரியாமலா	ெசால்லி
இ க்கிறார்கள்.	.அ பவ	 ர்வமாக	உணர்ந் 	 றப்பட்ட	வார்த்ைதகள்	அல்லவா..
.ஆஷாவின்	மரண ம்,	-ெகாைலெயன் 	எண்ணேவ	ந ங்கிய —மக க் க்
கிைடத்த	தண்டைன ம்	பாட் ைய	ஒேரய யாக	ஆட் விட் ந்த ,	என்பேதா
ட	தன் ைடய	மற்ற	இ 	பிள்ைளகளின்	அலட்சிய ம்	அவைள	ெவ வாக

பாதித்த .	கல்யாணமான	பிற 	கண்ண ம்	 ட	பாட் ைய	லட்சியம்	ெசய்
ஆதர 	காட்ட	வில்ைல.	நல்ல	விைள	நிலத்திேல	 ல் ம்	 ண் ம்	தன்
காலத்திேலேய	விைளந் 	மண்ணின்	வளத்ைதேய	ெகாள்ைள	ெகாண்
ேபாகிறேத.	ஒ 	சமயம்	தான்	விைளத்தேத	இந்தக்	கள்ளி ம்
காளான்க ம்தாேனா.	என்ெறல்லாம்	உள்ளம்	உ கத்	 வங்கிய	பாட் ,
நாளாவட்டத்தில்	ப த்த	ப க்ைகயாகி	விட்டாள்.	ெசல்வாக் ம்	பதவி ம்
இ க்கிற	காலத்திேலேய	அவள்	எதிர்பார்க்காத	ஏகப்பட்ட	எதிர்ப் களி ந்த
ெதன்றால்,	எல்லாம்	இழந்த	நிைலயில்	அவைள	சீந்தக்	 ட	ஒ 	ஜீவன்	இல்லாமல்
ேபாய்	விட்ட .	 யரத்தால்	உ கி,	உடலில்	வ விழந் 	பாதிக்கப்	பட்ட	பாட் க் 	,
ேபசேவா	நடக்கேவா ட	 யாதப ,உடலின்	அங்கங்கள்	எல்லாம்	கட் ப்
ப த்தக் ட	திராணி	இல்லாமல்	 டங்கிப்	ேபாயிற் .	இந்த	நிைலயில்	ஒ ங்கிக்
கிடந்தவள்	அ த் ள்ளவர்கள்	ஏச் க் ம்	ேபச் க் ம்	ஆளாகி	இ ந்தேபா ,
வாய்விட் 		ஆண்டவைன	 ைணக் 	அைழக்க ம்	 யாத	 ன்பத்தில்
வண் 	ேபானாள்.	தன்	அந்திம	காலம்	ெந ங்கிக்	ெகாண் 	இ க்கிற 	என்ற

எண்ணம்	தனக் ச்	சீக்கிரம்	வி 	ஏற்ப ம்	என்ற	நம்பிக்ைகைய	வளரச்
ெசய்த .	வாழ்வின்	பல	ேகாணங்கைள	தன்	நிைலயில்	இ ந் 	தான்		ரசித்
அ பவித்த	விதம்	அ ப்பைடயிேலேய	தவ 	அவள்	எண் ம்ேபா ,	தன்ைன
அறியாமேல	கண்களில்	நீர்	வழிய	ஆண்டவைன	மனசால்	 ைணக் க்
ப்பி வாள்.	அப்ேபா 	ஒ 	அலாதியான	அைமதி	கிைடப்பைத ம்	உணர்வாள்.

கைடசி	காலத்தில்	இந்த	நிைலயில்தான்	ஆண்டவைன	உளங்கனிந்
வழிப கிேறாம்	என் 	ெதரிய	வந்தேபா 		ஆ ட்காலம்	 ரா ம்	வீணாக்கப்	பட்
விட்டேத	என் 	 றி	மனம்	ெநாந்தாள்.	அவள்	ெசய்த
ற்றங்க க் ம்,ெகாண் ந்த	எண்ணங்க க் ம்	த ந்த	தண்டைன

ெகா த்தாகி	விட்ட 	என்ேற	கட க் த்	ேதான்றி	இ க்க	ேவண் ம்.	ஒ 	நாள்
யா ம்	அறியாமேலேய	அவ ைடய	உயிர்ப்	பறைவ	சிறக த் ச்	ெசன்றி ந்த .
கண்கள்	திறந்த	நிைலயில்	நாக் 	உலர்ந்தி ந்த	 ைறயில்	யா ம்	கவனிப்பார்
இல்லா 	கிடந்த	அந்த	சடலத்ைத	 தன்	 தலில்	கண்ட	சரஸ்வதிக் 	பயமாகேவ
இ ந்த .	அவள 	மரத் க்	கிடந்த	உணர் க க் 	இன் ெமா 	உயிர்



ேபாயிற் 	என்ேற	சாதாரணமாகேவ	எண்ணத்	ேதான்றிற் .

பாட் யின்	சவ	அடக்கத் க் ச்	ெசன் 	தி ம்பி	இ ந்த	பா 	அவள் 	 ைவ
எண்ணி	மனம்	வ ந்தித்	தி ம் ம்ேபா 	கல்யாணி	அம்மா	 றிய	ெசய்தி	அவைன
ஆத்திரத்தின்	எல்ைலக்ேக	அைழத் ச்	ெசன்ற ..ராஜு க் ம்	வி க் ம்
சிக்ெகன்	பாக்ஸ்	ேபாட் ந்த .	 த் மாரி	அம்மன்	விைளயா கிறாள்;	 த்தமாக
இ க்க	ேவண் ம்.	என் 	பா விடம்	கல்யாணி	அம்மா	ேகட் க்	ெகாண்டாள்.	பா
சா 	வீட் லி ந் 	வந்தவன்	 ளிக்காமல்	தன்	தம்பிகைளக்	காண ம்	 டா
என் 	தைட	ேபாட்டாள்.	பா க் 	அ 	ைபத்தியக்	காரத்தனமாகத்	ேதான்றிய .
கி மிகளா ம்	உடல்	ெவப்பத்தா ம்	ஏற்ப ம்	வியாதிைய	ஆண்டவனின்	 த்
என் 	மரியாைத டன்	அைழக் ம்	 டத்தனம்	கண் 	மனம்	ெவம்பினான்.
ெசால்லிப்	 ரிய	ைவக்கலாம்	என்றால்	ெசால்லேவ	இடம்	ெகா க்க	வில்ைல
கல்யாணி	அம்மா.	பா 	தீவிரமாகத்	தம்பிகைள	ஆஸ்பத்திரிக் 	ெகாண் 	ெசல்ல
ேவண் ம்	என்றான்.அைத	கல்யாணி	அம்மா	 ர்க்கமாக	எதிர்த் ,	தன்
பிள்ைளகைளக்	கவனிக் ம்	 தல்	ெபா ப் 	தன் ைடய ,	பிற தான்
மற்றவ க் 	என்ற	 ைறயில்	ேபசிய 	பா ைவ	மிக ம்	வ ந்தச்	ெசய்த /
தனக் த்	தம்பிகளின்	நலனில்	அக்கைற	ெகாள்ள	அ கைத	இல்ைல	என்
ஏசிவிட்டார்கேள	என் 	ெவ ம்பினான்.	த க்க	 யப்	ெபறாதைவகள்
அ பவிக்கப்	பட	ேவண் ய 	தாேன.	என் 	சமாதானம்	ெசய் 	ெகாண்டான்.
தன்	மனக்	 ைறகைள ம்	சஞ்சலங்கைள ம்	தன்	உற்ற	நண்பன்	கானிடம்	 றி
நிம்மதியைடய	அவைனக்	காணச்	ெசன்றான்.ஒ 	எதிர்பார்க்காத	நிகழ்ச்சி
அவைன	எதிர்	ெகாண்டைழத்த .	கா ம்	அம்ைம	வாய்ப்பட் ந்தான்.	அ ம்
அநாதரவான	நிைலயில்.பா க் 	சட்ெடன	என்னதான்	ேதான்றியேதா	நண்பைன
வற் த்தித்	தன்	வீட் க் 	அைழத் 	வந் 	விட்டான்.	“	அம்மா,	என்	 டப்
பிறக்காத	ஒ 	சேகாதரன்	கான்..அவைன ம்	கவனிப்ப 	உன்	ெபா ப் ”	என்
றி	கல்யாணி	அம்மாைவத்	திைகக்கச்	ெசய் 	விட்டான்.	அம்மனின்

ஆட்டத் க் 	ேதர்ந்ெத க்கப்	ப ம்	ஆட்க ம்	நல்லவர்கேள	என் 	எண்ணிய
ப ேய	காைன ம்	கவனிக்கத்	ெதாடங்கினாள்.

அம்மா	,எனக் 	மட் ம்	இந்த	வியாதி	வரட் ம்	அப்ேபா 	ெதரி ம்.	 த்த
ட்டாள்தனமாக	ஒ 	வியாதிையக்	கட ளாகக்	காண	மாட்ேடன்.	நீங்கள்

நிைனப்ப ேபால்	இந்த	வியாதி	கட ளானால்	அ 	எனக் ம்	வரட் ம்.	நான்
எதிர்க்கிேறன்.	வியாதிதான்	என்றால்	அைத	விரட் 	ெவற்றி	காண்ேபன்.
இல்ைலெயன்றால்	நான்	அழிக்கப்	படட் ம்.	என் 	பல ைற	கட் ப்ப த்தி ம்
கட் க்கடங்காத	எண்ணச்	 ைமகைள	ெவளிப்	ப த்தினான்.

அ த்த	நாள்	காைலயிேலேய	உடலில்	 	 ப்பான	ஒ 	உணர்ச்சி.
ட் கெளல்லாம்	 ைடச்சல்.இைதெயல்லாம்	ெபா ட்ப த்தாமல்	ேவைலக் ம்

ெசன்றான்.	ேவைல	ெசய்ய	 யாதப 	ஒ 	ேசார் .	அசதி	தன்ைன



ஆட்ெகாள் வைத	உணர்ந்தான்.	தன்	எண்ணங்கேள	சரி	என் 	நி பிக் ம்
வாய்ப் 	கிைடக்கப்	ெபற் 	விட்டதாக	எண்ணிக்	 கலித்தான்.	வியாதியா,
கட ளா	பார்க்கலாம்	ஒ 	ைக.	என் 	சவால்	விட் க்	ெகாண்டான்.மாைல	வீ
தி ம்ெபாய ம்	 தல்	ேவைலயாக	பாத்	 க் ச்	ெசன் 	தன்	உடைல	நன்றாக
ேசாதைன	ேபாட்டான்.	சிவப் 	 த் க்கள்	பரவிக்	கிடந்தன.சட்ைட	ெசய்யாமல்
ளிர்ந்த	நீைர	வாரிக்	ெகாட் க்	ெகாண் 	 ளித்தான்.உடற்ேசார் 	அவைன

அடக்கி	ஆண்ட .

கல்யாணி	அம்மா க் 	மிக ம்	கவைலயாகிவிட்ட .	“	தாேய	என்	பிள்ைளைய
மன்னித் 	விடம்மா.	அறியாமல்	ெசய் ம்	பிைழகைளப்	ெபா த் க்	கைர
ேதற்றம்மா.”	என் 	மனம்	உ கி	ேவண் க்	ெகாண்டாள்.	ராஜு ம்	வி ம்,	கா ம்
ணமைடந் 	வர	வர	பா வின்	உடல்	நிைல	ேமாசமாகிக்	ெகாண் 	வந்த .

அவ ம்	விநா க் 	ஒ 	 ைற	அம்மனின்	ஆட்டம்	என்றைழக்கப்	ப ம்	அம்ைம
வியாதியிடம்	சவால்	விட் க்	ெகாண் ந்தா.ன்.	தான்	ேபசப்	ேபச	தன்	தாய்	மனம்
வா கிறாேள	என்ற	உணர்ேவ	இல்லாமல்	வியாதிைய	அ வ த் ப்	பழித் ப்
ேபசினான்

ஒ 	நாள்	மாைல	அடக்க யாத	எரிச்சல்,	தாங்க	 யாத	தைலவலி	இவற்றால்
தாக்கப்	பட்ட	பா 	இ தி	ெவற்றி	யா க் 	என் 	ெதரி ம்	நிைல	வந் 	விட்ட
என் 	உணர்ந் ,	தன்	சக்திெயல்லாம்	ஒ ங்ேக	திரட் க்	ெகாண்
ேபாராட்டத் க் 	தயாராகி	விட்டான்.	ேவதைனகளின்	உபாைதகேளா 	 ட,
உள்ளத் ப்	ேபாராட்டத்தின்	ேவகம்	ேபாட் 	ேபாட்ட .	கட் ப்	ப த்த	 யாத
நிைலயில்	பா 	“	”ஆண்டவேன,	 டப்	பழக்கங்கைள	எதிர்த் ,	அன்ேப	கட ள்
என் 	நான்	வணங் ம்	நிைல	சரியானால்,இந்த	வியாதி	என்ைனவிட் 	ஓடட் ம்.
இல்ைல	ஒன்ேற	 லம்	,ஒ வேன	ேதவன்	என்ற	வாக் 	ெபாய்யாகி,	வியாதி ம்
,வீம் ம்,	அகங்கார ேம	ஆண்டவன்	வ ெவன்றால்,	நான்	சாகத்
தயாராயி க்கிேறன்	“	என் 	ேவண் க்ெகாண்டான்.மற்ற	 வ ம்	 ட
அம்ைமயால்	பாதிக்கப்	பட்டார்கள்.	ஆனால்	கஷ்டம்	சிறி ேம	 ட	இல்லாமல்	ேதறி
விட்டார்கள்.	யா ம்	உடல்	எரிச்சல்	என் 	ஒ 	 ைற	 டக்	 றவில்ைல.	தனக்
மட் ம்	எரிதணலில்	இ ப்ப 	ேபான்ற	எண்ணம்	ஏன்	என் 	பா க் ப்	 ரிந்
அ மானித் க்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	
ேநரம்	ெசல்லச்	ெசல்ல,	தைலவலி	மண்ைடையப்	பிளந்த .	உடல்	எரிச்சல்
உச்சஸ்தாயிக் ப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்த .	தி ெரன் 	பா 	தான்	ேதாற் க்
ெகாண் ப்பதாக	எண்ணினான்.	ேதால்வியைடயக் டா ,	தான்	சாகக்	 டா
என்ற	உத்	ேவகத்தில்	தன்ைனச்	 ற்றிப்	பின்னப்	ப ம்	இ க் ள்ளி ந்
ெவளிேய	வர	 யன்றான்.	தன்னால்	 யவில்ைல,	இனி	 யா 	என்
எண் ம்ேபா 	பா க் க்	கா 	ேகட்கவில்ைல,	கண்	ெதரிய	வில்ைல,நாக்
எழவில்ைல	உடல்	ேலசாவ 	ேபான்ற	உணர்ச்சி.உண்ைமயில்	சா 	இ தான்	என்ற



நிைன .	கண்களில்	நீர்	வழிய	கீேழ	வி ந் 	அதல	பாதாளத்தில்	உ ண்
ேபாவ 	ேபான்ற	உணர்ச்சி.	“நான்	ெசத் ப்	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிேறன்,	...நான்
ெச..த்.. ........”

கண்	விழித்த	ேபா 	கல்யாணி	அம்மா	பா க் 	உப்பில்லாத	கஞ்சி	 கட் க்
ெகாண் ந்தாள்.அந்த	இர 	ேநரத்தில்	ெகம்பம்மா	ேகாவி க் 	உப் ம்	தயி ம்
ெகாண் 	ெசன் 	அங்கி ந் 	வி தி	ெகாண் 	வந்தி ந்தாள்.	அைதப்
சிய டன்	பா 	விழித் க்	ெகாண்டான்.	விளக்கம்	ேகட் 	விளங்கப்	ெபற்றவன்

தன்	தாயின்	நம்பிக்ைக	தன்ைனக்	காப்பாற்றிய 	என் 	உணர்ந்தான்.	சாவின்
பயங்கரத்ைத	ெதரிந்தவன்,	இன் ெமா 	 ைற	அந்த	உணர் க க் 	தன்னால்
ஈ 	ெகா க்க	 யா 	என் 	அறிந்தான்.	ஆண்டவைனப்	பல	ேகாணங்களில்
கண்டா ம்	நம்பிக்ைகதான்	 க்கியம்	என் 	ெதரிந் 	ெகாண்டவன்,	அசாதாரண
ைறயில்	ஆழ்ந்த	நித்திைரயில்	ஆழ்ந்தான்.
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பா 	வந்த	பிற ம்,அவன 	ேபச் கைளத்	தான்	ேகட்ட	பிற ம்,	சியாமளா க்
அவன்	ேமல்	ஒ 	அலாதியான	மதிப் 	ஏற்பட் ந்த .	அவள்	கல்யாணி	அம்மா
வீட் க் 	வ வைத	மிக ம்	 ைறத் க்	ெகாண் ந்தாள்.	அப்ப ேய	வந்தா ம்
பா 	இல்லாத	சமயம்	பார்த் 	வ வாள்.	அவ க் 	பா வின்	வீட் ல்	நடந்த
விவகாரங்கள்	எல்லாம்	ஓரள க் த்	ெதரிய	வந்த .	ஒன்றிரண் 	 ைறகள்
அவள்	இ க் ம்ேபா 	பா 	தி ம்பினால்,	அவ க் 	ேபச் 	வரா ,	நிைல
ெகாள்ளா 	மனம்	அ த் க்	ெகாள் ம்	.இந்த	மாதிரியதான	ஒ 	உணர்ச்சி
அவ க்ேக	 ைமயாக	இ ந்த .	இதற் 	காரணங்காணத்	தன்	உள்ளத்ைத
ெவ வாக	ஆராய்ந்தவ க் 	விைட	ஏ ம்	கிைடக்க	வில்ைல.

வீட் ல்	அம்ைம	வந்தி ந்தேபா 	,கல்யாணி	அம்மா	அவள்	வ வைத
தற்காலிகமாக	நி த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் 	இ ந்தாள்.	அ 	மிக ம்
சரியானெதன்ேற	அவ க் த்	ேதான்றிய .	இ ந்தா ம்	பா க் 	உடல்	நிைல
சரியில்ைல	என் 	ேகட்ட	ேபா ,	அவைனப்	பார்க்க	ேவண் ெமன் 	ஒ 	ஆைச
அவள்	மனதில்	ஆல	வி ட்சமாய்ப்	படர்ந்த .	சந் ,	ரவியிடம்	அவ்வப்ேபா
விஷயங்கைளக்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண்டவள்	பா 	ேதறிவிட்டான்	என்
அறிந்த ம்	அடக்க	 யாத	ஆைசையப்	 ர்த்தி	ெசய் 	ெகாள்ள	அவர்கள்
வீட் க் ச்	ெசல்வெதன் 	 	ெசய்தாள்

பா க் 	தமிழ்	மன்றம்,மக்கள்	மன்றமாக	மா ம்	பணி	தன்னால்	தைட	பட் க்
ெகாண் க்கிறேத	என்ற	ஏக்கம்	அதிகரித் 	வந்த .	உடல்	நிைல	சரியான ம்,
ெசய்ய	ேவண் ய	காரியங்களில்	 	 ச் டன்	இறங்க	ேவண் ம்	என்

ெவ த் க்	ெகாண்டான்.	 வக்க	ேவண் ய	பள்ளியில்	பணியாற்ற	ேவண் ய
ஆட்கைள	ேசகரிப்ப 	அவ்வள 	க னமாகத்	ேதான்ற	வில்ைல.அவ க் .
தன் டன்	கா ம்	வ வான்,	இன் ம்	ஒ வர்	கிைடத்தால்	ேபா ம்	என்
எண்ணிக்	ெகாண் ந்தவ க் 	சியாமளாவின்	நிைனேவ	எ ந்த .	அவைளப்
பார்த் 	நாட்கள்	ஆகிவிட்டன	என் 	அறிந்த	ேபா 	அவைளக்	காண	ேவண் ம்
என்ற	ஒ 	உத்ேவகம்	அவனிடம்	ஏற்பட்ட .	சியாமளா க் ம்	பா க் ம்	ஒ வைர
ஒ வர்	அறியாமேலேய	மற்றவர்	மீ 	அன்ேபற்பட்ட .	அ 	எந்த	அள் க் ச்
சரியான 	என் 	இ வ ேம	தீவிர	மாக	சிந்திக்கவில்ைல.	சிந்திப்பதற்
சந்தர்ப்பம்	கிைடக்க	வில்ைல.

பா க் 	சியாமளாைவக்	காண	ேவண் ம்	என்ற	நிைன 	வந்த ம்	சியாமளாேவ
அவன்	வீட் க் 	வ ைக	தந்த 	அவ க் 	மிக ம்	இதமாக	ஆ தலாக



இ ந்த .

“	ேடய்,	இந்த	ெலட்டைர	உங்க	 ச்சர்கிட்டக்	ெகா ,	“என் 	பா 	ஒ 	உைறைய
ரவியிடம்	ெகா த்த ம்.”	லீவ்	ெலட்டரா	அண்ணா	”	என் 	அவன்	ேகட்டான்..”	லீவ்
ெலட்ட மில்ைல,	லவ்	ெலட்ட மில்ைல,ெசான்னைதச்	ெசய்	.ேபா”	நிைனத் ப்
பார்க்காமேலேய	ெசால்லப்	பட்ட	வார்த்ைதகள்	தான்	என்றா ம்,	உண்ைமயிேலேய
லவ்	ெலட்டைரக்	ெகா த்தால்	சியாமளா	என்ன	நிைனப்பாள்,	எப்ப 	அைத	ஏற் க்
ெகாள்வாள்	என்ற	எண்ணங்கள்	பல	அவ ள்	எ ந்த .	நிைனத்தைதச்	ெசயலில்
காட்ட	ைதரியம்	ேபாதவில்ைல.

ரவி	ெகாண் வந்த	உைறையக்	கண்ட ம்	சியாமளா க் 	எ ந்த	 தல்
எண்ண ம்,	“	ஏதடா	இ .	!	எைதயாவ 	கன்னா	பின்னா	என் 	எ தி
இ ப்பாெரா”என்ற	சந்ேதகம்	தான்.	பிரித் ப்	ப த் ப்	பார்த்த ம்
ஏமாற்றமாகத்தான்	இ ந்த .	கன்னா	பின்னா	என் 	எ தப்	பட் க்கக்	 ய
க தமாய்	இ க்கக்	 டா 	என் 	ப க் ம்	 ன்	பயந்தவள்,	அப்ப 	இல்ைலேய
என் 	வ த்தப்	பட்டாள்.	ேவண்டாம்	என் 	எண்ணிய	மனேம	இல்ைல	என்
அறிந்த ம்	ஏங்கிற் .

கல்யாணி	அம்மா ம்	எதிர்	பார்க்கவில்ைல.	வீட் ற் 	வந்த	ஒ 	ெபண்ணிடம்	தன்
பிள்ைள	இப்ப ெயா 	க தத்ைத	தன்	 ன்னாேலேய	ெகா க்கச்	ெசால்கிறாேன
என் 	ேகாபம்	வந்த .	ஆனால்	அைத	சியாமளா	பிரித் ப்	பார்த் ப்	ப க்கக்
ேகட்ட ம்	தன்	சந்ேதகேம	உண்ைமயாய்	இ ந்தி க்கக்	 டாதா	என்
நிைனக்கத்	ேதான்றிய .	இ வ க் ம்	உள்ள	ெபா த்தத்ைதப்	பார்த்த ம்	,	தான்
அப்ப 	நிைனத் ப்	பார்ப்பேத	தவ 	என் 	அவ க் த்	ேதான்றிய .	“	பா 	ஒ
பிராமணப்	பிள்ைள.சியாமளாேவா	மராத்தியப்	ெபண்.	ேவண்டாமடாப்பா
ெவண்டாம்.!	என்னால்	ஏற்பட்ட	 ைகச்சேல	ெபரிசா	இ க் .	நாைளக் 	இந்த
மாதிரி	ஏதாவ 	நடந்தால்	ேவ 	விைனேய	ேவண்டாம்.	நான்	தான்	அப்ப 	நடக்கத்

ண் ேனன்	என் 	பழிப்பார்கள்.	“	
இல்லாத	ஒன் 	எல்லார்	மனசி ம்	இ ப்பதாகத்	ேதான்றியேத,	வரப்	ேபா ம்
நிகழ்ச்சிக க் 	அறி றி	என் 	யா க் ேம	சந்ேதகம்	எழவில்ைல.
“தமிழ்	மன்றத்தின்	சார்பில்	 வங்கப்	பட	இ க்கிற	பள்ளிக் 	மாைல	ேநரத்தில்
ஊதியமில்லாமல்	உங்களால்	உைழக்க	 மா,	என்பைதத்	ெதரிவிக்க ம்.
சாதாரணமாக	நடத்தப்	ப ம்	பள்ளிகளிலி ந் 	 ற்றி ம்	மா 	பட்டதாக	விளங்கப்
ேபா ம்	இப்பணியில்	பணியாற்ற	ஒப் தல்	ெதரிவிக் ம்	 ன்,	அ 	 வக்கப்	ப ம்
ேநாக்கத்தில்	உங்க க் 	நம்பிக்ைக	இ க்கிறதா	என் 	உங்கள்	உள்ளத்ைத	அலசி
ஆராய்ந் 	 ைவத்	ெதரியப்	ப த்த	வி ம் கிேறன்.	இப்ப க் 	–பா .”

பா வால்	ெதாடங்கப்	ப ம்	எ ம்	சிறந்த	தாகத்தான்	இ க் ம்	என்ற



நம்பிக்ைகயில்	“	ஒப் தல்.	நம் கிேறன்.	சியாமளா.”என் 	ஒேர	வரியில்	அேத
க தத்தில்	பதிைல ம்	அப்ேபாேத	எ திக்	ெகா த் 	விட்டாள்.
”	என்னேவாம்மா.!	ஆண்	பிள்ைளகள்	ஆரம்பித்தி க்கிற	காரியங்களிேல
ெபண்கள்	கலந் க்கிற	ேபா 	ெகாஞ்சம்	ஜாக்கிரைதயாகத்தான்	இ க்க ம்.	“	

“ஆரம்பிக்கிற 	ஆண்பிள்ைளகளாக	இ ந்தா ம்	ப க்கப்	ேபாறெதன்னேவா
பச்ைசப்	பிள்ைளகள்	தாேன	மாமி.	ஒ 	நல்ல	காரியத் ெல	பங்
எ த் க்கிேறாம்		என்கிற	நிைற 	ஆ க் ம்	ெபண் க் ம்	வித்தியாசமாய்
இ க் மா	என்ன..?”

“	சரியாகச்	ெசான்னீர்கள்.	ஆ க் ம்	ெபண் க் ம்	சம	பங் 	உண் 	என்ப
ேபச்ேசா 	மட் ம்	இ க்கக்	 டா .	ெசயலி ம்	இ க்க
ேவண் ம்.ெபண்கெளல்லாம்	பாரதி	கண்ட	ெபண்களாயி ந்தால்	நம்	நா
எவ்வள 	 ன்ேனறி	இ க் ம்.”-எதிர்	பார்க்காத	 ைறயில்	பா ம்	ேபச்சில்	பங்
ெகாண்டான்.

”அம்மா,	ரஷ்யாவிேல	எல்லாம்	நாங்க	இங்ேக	ெசய்யற	கஷ்டமான	இயந்திர
ேவைலகைள	எல்லாம்	ெபண்க ம்	ெராம்பத்	திறைமயாகச்	ெசய்யறாங்களாம்.”

”	அப்ப யானா,	ெபண்க க்ேக	ெசாந்தமான	ஒ 	நளினம்	ெகட் ப்
ேபாயி ேமடா.”
“அ ம்	சரிதான்.	அதனால்தாேனா	ேமல்	நாட் ப்	ெபண்கைள	அைடயாளம்
கண் 	பி ப்பேத	கஷ்டமாயி க் .	“	

“இங் 	சியாமளா	அக்காைவச்	ெசய்யச்	ெசால் ம்	ேவைல	 ச்சர்	ேவைலதாேன
அண்ணா.அதனால்	அவங்க	பயப்பட	ேவண்டாம்	இல்ைலயா.?”—வி ம்	ேபச்சில்
கலந் 	ெகாண்டான்.

”	ேமைல	நா க க் 	எ க்கண்ணா	ேபாக ம்.	இந்த	ெபங்க ரிேலேய
,கஷ்டப்பட் 		ேவைல	ெசய்யாத	எவ்வளேவா	நம்ம	நாட் ப்	ெபண்கைளேய
அைடயாளம்	கண் க்க	 யைல.	அ தான்	இப்ேபா	ஃபாஷன்.	ஆண்
ெபண்ைணப்	ேபால	இ க்கற ம்	ெபண்	ஆைணப்	ேபால	இ க்கற ம்....”ராஜு ம்
விட் 	ைவக்க	வில்ைல.
சியாமளா க் த்	தன்	க த் க்கைள	எ த் ச்	ெசால்ல	ேவண் ம்	என்ற
எண்ணம்	இ ந்தா ம்	ஏேதா	ஒன் 	அவைளப்	ேபச	விடாமல்	த த்த .	பா க்
சியாமளா	என்ன	ெசால் வாள்	என்ற	ஆர்வம்	அதிகரித்த .	இ ந்தா ம்
பலனி க்க	வில்ைல.
”	நாம்	 தன்	 தலில்	ஆரம்பிக்கப்	ேபா ம்	பள்ளிக்	 டம்	இ .	இதற் ப்	பிற
வாழ்வாதாரக்	ைகத்	ெதாழில்கள்,	 ட் ற 	 பார்ட்ெமண்டல்	ஸ்ேடார்ஸ்



இத்தியாதி,	இத்தியாதி	வைககைள	நடத்த	நிைறய	ஆட்கள்	ேதைவப்	ப ம்”

“	அண்ணா,	நீங்க	ெசால்வ 	சரியில்ைல.தமிழ்	வளர்க் ம்	மன்றத்தின்	காவலன்
ஆங்கிலச்	ெசாற்கைளப்	பயன்	ப த்தலாமா.?	ைகத்	ெதாழிலகம்,	 ட் ற
பண்டக	சாைல	என்றல்லவா	 றி	இ க்க	ேவண் ம்..”	வி 	நாடக	பாணியில்	நீட்
ழக்கியைதக்	ேகட்ட ம்	எல்ேலா ம்	சிரித்தனர்.

“	இன் ம்	ஒ 	மாதம்	 ட	இல்ைல.	 த்தமிழ்	விழா	நடந் 	 ந்த	ைகேயா ,
ெசய்ய	ேவண் ய	ேவைலகள்	ஏராளமி க்கிற .	சியாமளா	நீங்கள்	ஆசிரிையத்
ெதாழில்	 வங்க	உங்கள்	வீட் ல்	ஏதாவ 	ஆட்ேசபைண	இ ந்தால்,	அம்மாைவ
ெகாண் 	அவர்கைள	ேகட்கச்	ெசால்கிேறன்.	“-	பா 	சீரியஸாக	ம ப ம்
சியமளாைவப்	ேபச	ைவக்க	 யன்றான்.

“	ஆட்ேசபைண	இ க்ேகா	இல்ைலேயா	நான்	எ க் ம்	அவ	அம்மாகிட்ட	ஒ
வார்த்ைதக்	ேகட் ட் 	வ வ தான்	 ைற.	நீ	என்ன	ெசால்ேற	சியாமளா	“
என் 	கல்யாணி	அம்மா	ேகட்டாள்.	சியாமளா ம்	சரிெயன் 	தைல	ஆட் ய
தவிர	எ ம்	ேபசாத 	பா க் 	மிக ம்	ஏமாற்றமாயி ந்த .

அ க்க 	சியாமளா	வ வ ம்,	அவள்	வ ம்	சமயத்தில்	பா ம்	தன்ைன
ஆஜராக்கிக்	ெகாள்வ ம்	சகஜமாகப்	ேபாய்விட்ட .	கல்யாணி	அம்மா க்
மட் ம்	ஒ 	சந்ேதகம்	இ க்கத்தான்	ெசய்த .	இ ந்தா ம்	தானாக	விஷயம்
ெவளிப்படாத	வைர	தான்	வீணாக	எைத ம்	அ மானித் க்	ெகாள்ள
ேவண்டாெமன்ேற	அவ க் த்	ேதான்றிய .

சியாமளாைவக்	கா ம்ேபா ம்	,அவள்	ேபச்ைசக்	ேகட் ம்ேபா ம்	,பா க் 	ஒ
அலாதியான	இன்பம்	கிைடக் ம்.	தான்	அவைளப்	பற்றி	எண் வ 	ேபால
அவ ம்	தன்ைனப்	பற்றி	சிந்திக்கிறாளா	என்றறிய	அவன்	உள்ளத்தில்	அடக்க

யாத	ஆைச	எ ந்த .	கண்ட ம்	காதல்	என்பதில்	பா க் 	நம்பிக்ைகேய
கிைடயா .	காதல்	என்ப 	ஒேர	சமயத்தில்	இ வர்	உள்ளத்தி ம்	ஒ வ க்காக
மற்றவர்	ேதாற் விக் ம்	அன்பின்	எ ச்சிேய	என் 	அவ க் 	நன்றாகத்
ெதரி ம்.	அவன்	மட் ம்	அவளிடம்	அன் 	ெகாண் 	ஏங் வ ,	அவ க் 	அந்த
எண்ணேம	இல்லாமல்	இ ந்தால்	ைபத்தியக்காரத்தனமான 	என்
எண்ணியதால்தான	அளிடம்	அவன்	அன் 	ெகாள்வ 	 ைறயா	என்ற	ேகள்வி
அவன்	உள்ளத்தில்	அ க்க 	எ ந்த .

எந்தப்	ெபண்ைண ம்	கா ம்ேபா 	ஏற்படாத	ெநகிழ்ச்சி,	,பரிதவிப் ,	ஏக்கம்
,ஆதங்கம்	எல்லாம்	ஒேர	சமயத்தில்	சியாமளாைவக்	கா ம்ேபா 	மட் ம்	எ வ
அவ க் ப்	 ரியாததாக	,	ேவ க்ைகயாக	இ ந்த ..அவள்	அவனிடம்	அன்பாகப்
ேப கிறாள்	என் 	கனாக்	கா ம்ேபா 	 ட	உள்ளம்	ெவட	ெவடக் ம்,	 ச் த்
திண ம்	,	ேபச்ெச ம்பா .	இன்பமான	ெமௗன	நிைலயில்	ஒ வைர	ஒ வர்



கண் 	மகிழ்வேத		காதலின்	ேபரின்பம்	என்ெறல்லாம்	எண் வான்.
எண்ணத்திேலேய	இன் வான்.உண்ைமயில்	அ பவிப்ப 	எப்ேபா 	என்
ஏங் வான்.

இந்த	மாதிரி	நிைன கள்	எ ம்ேபாெதல்லாம்	பா க் 	பயமாய்	இ க் ம்.
அவைன	அறியாமேலேய	அவன்	உள்ளத்தில்	அவன்	அதிக	நாட்கள்	வாழ	மாட்டான்
என்ற	எண்ணம்	சி கச்	சி க	அ க்க 	எ ந் ,	நிரந்தரமானதாகெவ	
ெகாண் 	விட்ட ..அ ேவ	உண்ைமயானதாக ம்	நடக் ம்	என் 	தீவிரமாக
நம்பினான்.	அதனால்தான்	சியாமளாைவப்	பற்றி	எண் ைகயிேலேயதான்
அவ க் 	ஒ 	சமயம்	இன்பத் க் ப்	பதில்	 ன்பத்ைத	ெகா த் 	வி ேவாேமா
என் 	அஞ்சினான்.

விளக்க	 யாத	இந்த	உணர்ச்சி	ஒ 	சமயம்	தனக் 	வாழ்க்ைகயில்	உள்ள	பற்
இல்லாத	தன்ைமையக்	காட் கிறேதா,,அ 	ஒ க்கால்	மாறி,	அன் 	 ைண
கிைடக்கப்	ெபற்றால்	தன் ைடய	இந்த	அர்த்தமற்ற	கற்ப்ைன	உணர்ச்சி,	வா
ச காகலாேமா	என் ம்	அ க்க 	அவன்	சிந்தித்தான்.

எப்ப 	இ ந்தா ம்	சியாமளா	அவைனப்	பற்றி	என்ன	நிைனக்கிறாள்,அவன்	மீ
அவ க் 	அன் 	உண்டா	என்ெறல்லாம்	அறியத்	 த்தான்	பா ..உறங்கினால்
கனவில்	உ வாக ம்,	விழித்தி ந்தால்	நிைனவில்	உ வாக ம்,	எங் ம்	எதி ம்
சியாமளாைவ	கண்டான்	பா .	ெவளிப்ப த்த	 யாத	உணர்ச்சிகைள
ெவள்ைளத்தாளில்	எ தி	ஓரள 	ெவளிப்ப த்த	 யன்றான்..இலக்கணேம
இல்லாத	கவிைதகள்	பல	உ வாயின.	அவற் ள்	ஒன்ைற	அவ க் 	சிறந்த
என் 	ேதான்றியைத	ஒ 	நாள்	சியாமளாவிடம்	ேசர்ப்பித் ம்	விட்டான்.

வாங் ம்ேபாேத	உள்ளி க் ம்	ெசய்தி	இ தான்	என் 	 கித் 	அறிந்
ெகாண்டாள்	சியாமளா..மனம்	ேவண்டாம்	தவ 	என் 	த த்தா ம்,	அைதப்
ெபற் க்	ெகாள்ளாமல்	இ க்க	 யவில்ைல.	பள்ளி	சம்பந்தப்பட்ட	ஏதாவ
இ க் ம்	என் தான்	ேபாலியாக	நம்பிக்ெகாண்ேட,	ெநாண் 	சமாதானம்	 றிக்
ெகாண் 	அைத	பத்திரப்	ப த்திக்	ெகாண்டாள்.	ந ங் ம்	ைககைள ம்,	நிலம்
ேநாக் ம்	பார்ைவைய ம்	கண்ட	பா ,	அவள்	ேமல்	இரக்கம்	ெகாண் 	தான்
அவைளப்	 ண்	ப த்தி	விட்ேடாேமா	என் 	தன்ைனேய	ெநாந் 	ெகாண்
அவ்விடத்ைத	விட்டகன்றான்.	 	ெதரியாத	மாணவனின்	மனக்
ழப்பத்ைதவிட	அதிக	மாயி ந்த 	பா வின்	சஞ்சலம்.	உடேன	ப த் ப்	பார்த்

பதிைல ம்	 றி	வி வாள்	என் 	 தலில்	எண்ணினா ம்,அவள்	ஒ
ெமன்ைமயான	ெபண்,	அவளால்	அப்ப க்	 ற	 யா 	என் தான்	திடமாகத்
ேதான்றிய .அவள 	 ைவ	அறிய	க தத்தில்	அவன்	 றிப்பிட் ந்த	ேததி	வர
ேவண் ம்.

க தத்ைதப்	ெபற் க்	ெகாண்டவ க் 	அ 	மைறத் 	ைவக்கப்	பட் ந்த



இடத்தில்	மிக ம்	உ த்திய .	வழக்கத்ைதவிட	சீக்கிரமாகேவ	வீ 	தி ம்பி
விட்டாள்.	யாைரப்	பார்த்தா ம்	எல்ேலா ம்	சந்ேதகக்	கண்கேளா 	தன்ைனக்
காண்கிறார்கேளா	என்ற	அச்சம்	அ க்க 	எ ந்த .	யாராவ 	தன்ைனக்
கண்காணிக்கிறார்கேளா	என் 	அச்சம்	ஏற்பட்ட .	 ரத்தில்	யாராவ 	வந்
ெகாண் க்க	அ 	பா வாக	இ க் ேமா,	அவர்	ஏதாவ 	தன்ைனக்	ேகட்பாேரா
என்ெறல்லாம்	எண்ணி	அல்லல்	பட்டவள்.,அ கில்	வந்த	அந்த	மனிதைனக்	கண் ,
பா 	அல்ல	என் 	ெதரிய	வந்த ம்,	நிம்மதி ம்,	 டேவ	அ 	பா வாக
இ க்கவில்ைலேய	என்ற	ஏக்க ம்	ெகாண்டாள்.
ஒ 	வழியாக	தனிைமயில்	அந்தக்	க தத்ைதப்	பிரித்தவெளா 	வரிதான்
ப த்தி ப்பாள்	;ேவர்த் க்ெகாட்டத்	ெதாடங்கிய .	அைத	அப்ப ேய	ம த்
ைவத் 		தன்	சிந்தைனக்	 திைரக் க்	க வாளம்	இட் ,	மனைத	ஒ
நிைலக் க்	ெகாண் 	வ வதற் ள்,	ேபா ம்	ேபா ம்	என்றாகி	விட்ட .
க தத்ைத	ந ங் ம்	ைககளால்	பிரித்தவள்	 கத்தில்	ெசம்ைம	படர்ந்த .இைம
படபடத்த .நாக் 	உலர்ந் 	விட்ட 	ேபான்ற	உணர்ச்சி.	ஒ 	 ைற	ப த்

த்தாள்.	ஒ 	 ஜா	தண்ணிைரக்	 த் 	 த்த	பிற தான்,ஓரள 	 ய
நிைலக் 	வரப்	ெபற்றாள்.இந்த	 ைற	ப க் ம்ேபா 		நிதானம்	இ ந்த .

																		நிலைவப்	பழிக் ம்	 கம்
																		நிைனைவப்	பதிக் ம்	கண்கள்
																		நிலமடந்ைத	நா ம்	எழில்- த் ச்

																		சரம்	விரித்த	 ல்ைலச்	சிரிப் -சிந்தக்
																		கமலமலர்	ெசவ்விதழ்	விரிப் -ெகாண்
																		படர்ெகா 	ெவல் ம்	 யிைட-என்

																		இடர்	ேசர்க்க	இைடயிைடயாட-ெமன்னைட
																		நடந்ெதன் ன்	நிற் ம்	–இன்பக்
																		கனவிைன	நனவாக்க	எண்ணி-வந்தக்

																		கற்பைனக்	கண்	கண்ட	கன்னி,
	

நீெயன்றால்,அன் 	சியாமளா,	ட ள்	ேராட்	காஃபி	பார்	அ ேக	காத்தி ப்ேபன்
,சந்திப்பாயா.?(	வ கிற	ஞாயிற் க்	கிழைம	மாைல	4-30	மணிக் 	)----பா .

”	சமாச்சாரம்	இ தான்.	தனியாக	சந்திக்க	ேவண் மாம்.	நான்	அங் 	ேபாக
ேவண் மாம்.	என்ைன	என்னெவன் 	நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறார்.?	ஒ
ஆடவன்	என்ைன	வந் 	பார்	என் 	ெசால்வதற் ள்	ேபாக	ேவண் மா.	?	நன்றாகக்



ேகட்கப்	ேபாகிேறன்.	அட....அப்ப க்	ேகட்கக்	 டப்	ேபாகத்தாேன	ேவண் ம்.?
ேபாகிேறன்.	ேகட்கிேறன்.	ேகட் த்	தி ம்பி	வந் 	வி கிேறன்.இல்ைல	நான்
ேபாகாமெலேய	இ ந் 	விட்டால்......தன்	ேமல்	அன்பில்ைல	என் 	தவறாக
நிைனத் க்	ெகாள்வாேரா.?	எண்ணினால்	எண்ணிக்	ெகாள்ளட் ம்.	ேசச்ேச.!
அ 	மட் ம்	 டா .	பாவம்	.எவ்வள 	நல்லவர்..ஹும்.!	ேபாய்ப்	பார்க்கலாேம.
எதற் ப்	பயப்பட	ேவண் ம்.	?	கர யா.	 லியா.?ஆனால்	நிச்சயம்	இ தான்
த ம்	கைடசி ம்	ஆன	தனிச்	சந்திப் .	என்பைத	மட் ம்	திட்டமாகத்

ெதரிவித் 	விட	ேவண் ம்..அ 	பிற ள்ள	பிரச்சிைன.	ேபாவ 	என் 	
ெசய்தாகி	விட்ட .	என்ன	ேப வ .?	எந்த	உைட	அணிந் 	ெகாள்வ .?அவ க்
எப்ப ப்	ேபானால்	பி க் ம்.?.....எல்லாக்	ேகள்விக க் ம்	பதில்	ேதட
இன் ம்தான்	நாட்களி க்கிறேத.	“	
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										பாட் 	இற்ந் 	ேபான	பிற 	கமலத் க் 	உறவினர்களின்	க்ேஷம	லாப
நஷ்டங்கைளப்	பற்றி	ெசய்தி	கிைடப்ப 	மிக ம்	அரிதாயி ந்த .	ேம ம்
அவ்வப்ேபா 	கிைடத் வந்த	கணிசமான	உதவிக ம்	நின் 	ேபாயிற் .
பாட் யின்	ெப ைமகைளப்	பற்றி	பிரலாபித் ப்	ேபசிேய	கிட்டத்தட்ட		ஒ 	மாத
காலத்ைத	ஓட் விட்டாள்.	கணவன்	ெகாண் 	வந் 	ெகா க் ம்	பணம்	ேபாதாத
ேபாெதல்லாம்	பாட் யின்	ஞாபகேம	அவ க் 	வந்த .	கண்ணன்	கல்யாணமான
பிற 	அவைள	வந் 	பார்ப்பைதக்	 ட	நி த்தி	இ ந்தான்.பா ைவப்	பற்றிேயா
ெசால்லேவ	ேவண்டாம். ன் ம்	அவன்	அ க்க 	வ பவனல்ல.	இப்ேபா ம்
கிைடயா .	எப்ேபாதாவ 	அவைனப்	பார்க்க	ேநர்ந்தால்	“என்னடா	பா ,	உன்
அக்காளின்	ஞாபகேம	உனக் 	இல்ைல.	யா க்ெகல்லாேமா.	என்னெவல்லாேமா
ெசய்கிறாேய	ஒ 	 ைற	வந்தாவ ,	அக்கா	ஏதாவ 	என்னால்	ஆக மான் ,
ேகட் ப்பாயா.?	நாெனன்ன	அப்ப 	உங்கிட்ேடதான்	ஏதாவ 	இ வைரக்
ேகட் ப்ேபனா”	என் 	ெதாண	ெதாணப்பாள்.	பா ம்	சா ரியமாக	“	உனக்
நான்	ஏதாவ 	ேவண் மா	என் 	ேகட்பேத	அத்திம்ேபைர	அவமதிப்பதாய்
இ க் ம்.	அவரி க் ம்ேபா 	உனக்ெகன்ன	 ைற”	என் 	ேகட்ேட	மடக்கி
வி வான்.

						பா க் 	ெபய ம்	 க ம்	அதிகமாகிக்	ெகாண் 	வ வதாகக்	ேகள்விப்
பட் ந்தாள்,	அ ம்	அைர ம்	 ைற மாக	தன்	கணவனிடமி ந் .	எல்லா
விவரங்கைள ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ளா	விட்டால்	மண்ைட	ெவ த் 	வி ம்
ேபாலி ந்த 	அவ க் .	அதற்காகேவ	கண்ணனின்	வீட் க் 	ஒ 	நைட
வந்தாள்..	அவள்	வந்த	ேநரம்	சரியாக	இ க்கவில்ைல..	அதற் 	 ந்தின
தினம்தான்	கண்ண ம்	மாலதி ம்	பா வின்	வீட் க் ச்	ெசன் 	ேகாபப்	பட்
தி ம்பி	இ ந்தனர்.

						கமலத்ைதப்	பார்த்த ம்	கண்ணன்	 கத்ைதக்	க க ப்பாக	ைவத் க்
ெகாண்டான்..	வாெவன் 	 டச்	ெசால்லவில்ைல.	அந்த	ஆத்திரம்	கமலத் க்
மாலதியிடம்	தி ம்பிய .

										நான்ைகந் 	நண் ம்	சிண் மான	வாண் க டன்	கமலம்	வந்த ம்
மாலதிக் ப்	பகீெரன்ற .	“	இ க க் 	காப்பி,	பலகாரம்	இத்தியாதி
வைகயறாக்க க் 	எங்ேக	ேபாவ .ஏற்கனேவ	அைரப்	பட் னியாகக்	காலம்	தள்ள
ேவண் 	இ க் .இன்ைறக் 	 ப்	பட் னி	என்ேற	அவள்	எண்ணம்	ஓ ய .
அதனால்	அவ க் 	கமலத்ைத	வா	என் 	வரேவற்க ம்	மறந் 	ேபாயிற் .	அ
கண் 	“	என்ன	ஆச் 	உங்க	ெரண் 	ேப க் ம்.?	நான்	வந்த 	 டத்	ெதரியாமல்



பிரமிச் 	நிக்கேறேள.	கல்யாணம்	ஆனதற்கப் றம்	கண்ணன்	ெராம்பேவ
மாறிட்டான்.அ க் 	 ன்னால்	அக்கா,	அக்கான் 	உயிைரேய	வி வான்.
இ க் த்தான்	ெசால்ற ;	நல்ல 	ெபால்லா 	ெதரியாேம	ஒ 	வீட் ேல ந்
ெபாண்	எ க்கக்	 டா ன் .	ேடய்.	சனியன்களா	வந்த	இடத்திேலயாவ
வாைலச்	 ட் ண் 	இ க்க	மாட்ேடள்.	“	
										”அக்கா,	நான்	பண்ணிண்ட	கல்யாணத்தில்	ஒண் ம்	 ைறச்சல்	இல்ைல..
எல்லாம்	நம்ம	 ம்ப	ேதாஷந்தான்.அண்ணா	தம்பிகள்	மாதிரியா	இ க் .
ேசச்ேச.!	 த்த	ேமாசம்.	எல்லா க் ம்	ெகா க்கிற	வைரக் ம்தான்	நல்லவன்.
இல்லாட்டா	ெபால்லாதவன்.	அப்பா	விஷயத்திேல ம்	அப்ப த்தான்.	இப்ேபா	உன்
விஷயத் ேல ம	அப்ப த்தான்.”

											கமலத் க் 	ெமல் வதற் 	அவல்	கிைடத் 	விட்ட .	ெமள்ள	ெமள்ள
எல்லா	சமாச்சாரங்கைள ம்	கறந் 	விட்டாள்.	பா க் ம்	க்ண்ண க் ம்
மனத்தாங்கல்.இ க் க்	காரணம்	கண்ணன்	பா விடம்	உதவி	ேகட்கப்
ேபாயி க்கிறான்.	அவன்	கண்ணைனக்	கன்னா		பின்னா	ெவன்
ேபசியி க்கிறான்		அவன்	இைத ம்	ெசய்வான்	இ க் 	ேமேல ம்	ெசய்வான்.
எல்லாம்	அந்த	சாதி	ெகட்டவேளாட	ேவைலயாய்த்	தானி க் ம்.	பா க் 	ெராம்ப
நல்ல	ெபயராேம.	ஹூம்.!	எப்ப 	எப்ப 	எல்லாம்	ேபசி	யாைரெயல்லாம்
ஏமாற் கிறாேனா.	!	அ க் 	மட் ம்	அவ க் 	ெகாள்ைள	சாமர்த்தியம்.	.....
என்றப ெயல்லாம்	 க் 	வந் ,	ெபா மி ம்	,சிலாகித் ம்	தனக் ள்ேளேய
எண்ணிக்	ெகாண்ட	கமலம்,	மாலதி	பயந்த ேபால்	அவர்கைள	 ப்	பட் னி
யாக்கிவிட் த்தான்,	அங்கி ந் 	ேபானாள்.
	

							வீட் ற் 	தி ம்பியவள்	காட்சி,	அவளாேலேய	நம்ப	 யவில்ைல.
அவ ைடய	கணவன்	கட் லில்	கிடத்தி	ைவக்கப்	பட் ந்தான்.	அ கில்	பா ம்
இன்ெனா வ ம்	அமர்ந் 	ஏேதா	ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.

								 தலில்	கமலம்	பதறிப்ேபானாள்.	கணவ க் 	என்னேவா	ஏேதா	என்
கலங்கினவ க் ,	அ கில்	ெசன்ற ம்	எ ந்த	ெந ம்	கணவன்	கிடந்த
நிைல ம்	அவன்	நன்றாகக்	 த் விட் ப்	ேபாைதயிலி க்கிறான்	என் 	ெதரிய
ைவத்த .	கணவன்	 ப்ப 	கமலத் க் த்	ெதரியாததல்ல.	இ ந்தா ம்
நிைன 	தவ ம்வைரக்	 த் 	வந் 	பார்த்ததில்ைல.
						அவ க் 	பா விடம்	என் மில்லாத	ஒ 	தனி	அன் 	அன் 	ஏற்பட்ட .	நிைல
தவறி	வி ந் 	கிடந்த	கணவைன	வீட் ல்	ேசர்ப்பித்தவன்	என்பதற்காக
மட் மல்லாமல்	இப்ப 	நடந்த	நிகழ்ச்சி	யா க் ம்	ெதரியாமல்	ேபாகப்
பண்ணியவன்	என்பதா ம்	அவ க் 	அவனிடம்	மதிப் ம்	சற்ேற	 ய .



					”அக்கா,	நான்	எ ம்	ெசால்லித்தான்	ெதரிய	ேவண் ம்	என்றில்ைல.	நீேய
கித்தி க்கிறாய்.	அத்திம்ேப க் 	இந்தப்	பழக்கம்	உண் 	என் 	எனக் த்

ெதரியா .	நல்ல	காலம்.!	நான்	பார்த்தி க்காவிட்டால்,	அவர்	இந்ேநரம்	லாரியில்
அைறபட் 	ஆஸ்பத்திரியில்தான்	இ ந்தி ப்பார்.	ஹும்.	அ 	ேபாகட் ம்.
இனிேமலாவ 	அவர்	இந்த	வழிக் ப்	ேபாகாமல்	நீதான்	த க்க	ேவண் ம்.	நா ம்
அ க்க 	வந் 	பார்ப்ேபன்.	இப்ேபா தாேன	ெதரிகிற ,	நீ	ஏன்	கஷ்டப்	ப கிறாய்
என் .	அவைர	இந்தப்	பழக்கத்திலி ந் 	நீதான்	மாற்றி	தி த்த ம்.
ேநரமாயிட்ட .	நாைள	வந் 	பார்க்கிேறன்.	“	என் 	 றிவிட் 	பா
ெசன் விட்டான்.	அவைனப்	பற்றி	அவ க் க்	கிைடத்த	தகவல்களவன்
அவ க் ச்	ெசய்த	உதவி,	இைதெயல்லாம்	எண்ணிப்	பார்க் ம்ேபா
கமலத் க் 	ஒன் ேம	 ரியவில்ைல.
								“	இந்தப்	பிள்ைளக் த்தான்	எவ்வள 	நல்ல	 ணம்.	இ 	எப்ப 	எனக் த்
ெதரியாமல்	ேபாயிற் .	“	என் 	 தன்	 தலில்	தனக் த்	ெதரியாத 	ஒன் ம்
இ க்கிற 	என் 	எண்ணிக்ெகாண்டாள்.	பா 	ேபான	பிற 	தன்	கணவைனக்
கண்ட	ேபா 	அவ க் 	ஒ வித	அ வ ப் 	கலந்த	பய ம்	ஏற்பட்ட .
தன் ைடய	தைல	விதி	என் 	விதியின்	ேமல்	பழிையப்	ேபாட் 	சமாதானம்
அைடந் 	ெகாண்டாள்.

						ம நாள்	பா 	வந்தேபா ,	அவைனப்	பார்க்கேவ	கமலத் க் ம்	அவள்
கணவ க் ம்	ெவட்கமாயி ந்த .	பக் வமாகப்	ேபசி	பா 	தன்	அத்திம்ேபரின்
தவற்ைற	 ட் க்	காட்ட,	ஏதாவ 	பதில்	ெசால்ல	வாெய த்த	தன்	கணவைன
கமலம்	பார்த்த	பார்ைவயில்	அவர்	அடங்கி	வி வைத	பா 	கவனித்தான்.இனிேமல்
இந்த	மாதிரி	தவறான	வழிக் ச்	ெசல்லாமலி ந்தால்,	தன்னால்	 ய	மட் ம்
உதவி	ெசய்வதாக ம்	வாக்களித்தா.ன்..அதற் 	இ வ ம்	சரி	என் 	தைல
அைசக்கேவ	இ பத்ைதந் 	 பாய்கைள	கமலத்திடம்	ெகா த் விட் 	பா
ெசன் 	விட்டான்.

						அவன்	எதிர்பார்த்த	பலன்	கிைடத் 	விட்டதாக	ஏமாந் தான்	ேபானான்.
கமலத்தால்	கணவைனக்	கட் ப்	ப த்த ம்	 யவில்ைல.	அவனால்	 க்காமல்
இ க்க ம்	 யவில்ைல.	பா 	வ ம்ேபாெதல்லாம்,	ேகட் ம்ேபாெதல்லாம்,
” ப்பைத	ஒேரய யாக	நி த்தி	விட்ேடன்.	அப்ேபாதாவ 	ஏதாவ 	கஷ்டம்
வ ம்ேபா 	 யில்	மறந் 	ேபாயி ந்ேதன்.	ஆனால்	 தான்	மைறந் 	விட்டேத
தவிர	கஷ்டம்	வ யவில்ைல”	என் 	 றி	பா விடம்	அ தாபத் டன்	பண ம்
ெபற் 	வந்தான்-இன் ம்	 ப்பதற்
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										ஞாயிற் க்கிழைம	மாைல	 ன்றைர	மணிக்ேக	பா 	டபிள்	ேரா ல்	காத் க்
ெகாண் ந்தான்	சியாமளாவின்	வ ைகக்காக.வ கிற	பஸ்	ஒவ்ெவான்றி ம்
ஏறித்	ேதடாத	 ைறதான்.	அவள்	வ வாளா,	வர	மாட்டாளா	என்ற	சந்ேதகம்	ேவ
அ க்க 	எழ	ஆரம்பித்த .	அவள்	வரக்	 டா ,	வ வ 	தவ 	என் தான்
அவள்	எண் வாள்,;இ ந்தா ம்	என்மீ 	அவ க் 	அன்பி க் மானால்
என்ைன	ஏமாற்ற	மாட்டாள்,	தவ 	என் 	 ட் க்	காட் ம்	மனைத ம்	மீறி	வ வாள்.
வராவிட்டால்......?	அவ க் 	என்மீ 	அன்பில்ைல	என் 	நிைனக்கலாமா.?
ேசச்ேச...	அெதப்ப .?அவ ைடய	நிைலைய ம்தான்	ேயாசிக்க	ெவண் ேம.	!
அவேளா	பாவம்	ெபண்..!	எதற்காக	இப்ப 	மனைதக்	 ழப்பிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
இன் ம்	அைர	மணியில்	ெதரிந் வி ம்.	---என்ெறல்லாம்	எண்ணிக்	ெகாண் ம்,
தனக் த்தாேன	ேகள்வி	ேகட் க்	ெகாண் ம்,	விைடயளித் க்	ெகாண் ம்	அைர
மணி	ேநரத்ைதப்	ேபாக்கி	இ ப்பான்.	இதன்	 டேவ	அவ க் 	இன்ெனா
சங்கட ம்	ஏற்பட்ட .”	வரச்	ெசால்லிக்	ேகட் க்	ெகாண்டாயிற் .	வந்தால்	என்ன
ேப வ .?	வந்த டன்	“	நான்	உன்ைன	மனதாரக்	காதலிக்கிேறன்.நீ ம்	என்ைன
ேநசிக்கிறாயா.?”	என் 	ெவட் 	ஒன் 	 ண் 	இரண்டாகக்	ேகட்கலாமா?	அப்ப
ஒேரய யாக	விஷயத் க் 	வர	 மா.?அப்ப ேய	ேகட்டால்	அவள்	என்ைனப்
பற்றி	ஒ 	சமயம்	தவறாக	எைட	ேபாட் 	விட்டால்...	எண்ண	எண்ண	 ழப்பம்தான்
அதிகரிக்கிற .வ ம்ேபா 	வரட் ம்	ேப வ 	பற்றி	பிற் 	ேயாசிக்கலாம்.	நான்
காத்தி ப்பேத	அவ க் த்	ெதரியாமல்	இந்த	காஃபி	பார்	உள்ளி ப்ப .	வந்
அவள்	என்ைனத்	ேதடட் ம்.	என்ைனக்	காணாமல்	அவள்	சந்ேதாஷப்	பட்டால்,
அவைளப்	பார்க்காமேலேய	தி ம்பிப்	ேபாய்	வி வ .	ஏமாற்றமைடந் 	வ த்தப்
ப வ ேபால்	ேதான்றினால்	அவைளப்	ேபாய்ப்	பார்ப்ப ”.	இந்த	 க் 	வந்த ம்
அைத	ெசயல்	ப த்த	அ கில்	இ ந்த	காஃபி	பா க் ள்	பா 	 ைழந்தான்.	தன்
உணர்ச்சிகைளக்	கட் ப்	ப த்திக்	ெகாள்ள	ஒ 	காஃபி ம்	வாங்கி	அ ந்தினான்.
பத் 	நிமிடங்கள்	கழிந் 	விட்டன.	இரண் 	பஸ்க் ம்	வ்ந் 	ேபாய்	விட்ட .
சியாமளா	வரவில்ைல.	பா க் க்	ேகாபம்	பற்றிக்	ெகாண் 	வந்த .	அவைன
அறியாமேலேய	அ த்தி ந்த	கைடக் ள்	 ைழந்தான்.உயர்ரக	சாக்ெலட் க ம்
மிட்டாய்க மாக	ெகாஞ்சம்	வாங்கிக்	ெகாண்டான்.	ஒ 	சிகெரட்ைட	வாங்கிப்	பற்ற
ைவத் க்	ெகாண்டான்.	இரண் 	 ைற	 ைகைய	இ த் விட் ப்பான்.
பிற தான்	அவ க் 	தி ெரன் 	நிைன க் 	வந்த .	சிகெரட்	 ைகப்	பதில்ைல
என்ற	தன் ைடய	தீர்மானம்	தன்ைன	அறியாமேலேய	மறந் 	சிகெரட்	 ைகத்
விட்ேடாம்	என்ற	எண்ணம்	வந்த ம்	அைத	ந க்கி	எறிந்தான்.	16-ம்	நம்பர்	பஸ்
வந்த .	சியாமளா	அதி ம்	இ க்க	மாட்டாள்	என் 	நிைனத்தான்	என்றா ம்



கண்கள்	அதிலி ந் 	இறங் பவர்கைளக்	காணத்	 த்த .	இம் ைற ம்
ஏமாற்றம்தான்	என் 	நிைனக் ம்ேபா 	பா க் 	தன்	ெநஞ்ேச	வாய்க் ள்	வந்
விட்ட .ேபான்ற	எண்ணம்.	ைககால்கள்	சற்ேற	நிதானமிழந் 	ெவட	ெவடக்க
ஆரம்பித்த .	காரணம்	அவ க் ப்	 ரியவில்ைல.	ஆயிரக்	கணக்	கானவர்கள்
ன் 	நிதானம்	தவறாமல்	நிைன 	சிதறாமல்	எண்ணிய	வற்ைற

ஒ ங்காக,அழகாக,	ேகார்ைவயாக	எ த்தியம் ம்	திறன்	ெபற்ற	பா ,	சியாமளா
பஸ்ஸிலி ந் 	இறங்கிய ம்	,அவைளக்	கண்ட ம்	தன்	நாக் 	உலர்ந்
ேமலண்ணத்தில்	ஒட் க்	ெகாண் 	விட்டைதப்	ேபான்ற	உணர்ச்சி	யைடயப்
ெபற்ற ம்	,நிைன 	 ர்ந்த ,	அவன்	எங்ேகா	எப்ேபாேதா	ப த்த	”	ஒவ்ெவா
காதல ம்	தன்	காதலிையக்	கா ம்ேபாெதல்லாம்	 கம்	ெவளிறி	நிற்பான்”	என்ற
வரிகள்தான்.	எனக்ேக	இப்ப 	என்றால்	அவ க் .......என்ற	எண்ணம்	வந்த ம்
அவன்	அவைனச்	 தாரித் க்	ெகாண்டான்.மீண் ம்	ஒ 	சிகெரட்	வாங்க
கைடக் த்	தி ம்பினான்.

				பஸ்ஸிலி ந் 	இறங்கிய	சியாமளா	 ற் ம்	 ற் ம்	ஒ 	 ைற	பார்த் க்
ெகாண்டாள்.	பா ைவக்	கணவில்ைல.	அவ க் த்	தன்	ேமேலேய	ேகாபம்	வந்த .
ஒ 	சமயம்	நான்	எப்ேபற்பட்டவள்	என் 	ேசாதிக்க	ேவண் 	இங் 	வரச்	ெசால்லி
இ ப்பாேரா.?	நான்	வந்ததால்	ஒ 	சமயம்	என்ைனப்	பற்றித்	தவறாகப்	 ரிந்
ெகாண்டால்......ேச.!	நான்	வந்தி க்கேவ	 டா .	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்
தி ம்பிப்	ேபாக	பஸ்	வ கிறதா	என் 	ேநாட்ட	மிட்டவளின்	கண்க க் 	பா 	ெதன்
பட்டான்.	இ ந்தா ம்	தான்	அவைனக்	கண் 	விட்டதாகக்	காட் க்
ெகாள்ளாமலி க்க	ேவ 	திைசைய	ேநாக்கினாள்.	தன்ைனப்	பார்த் ப்ேபச
தன்னிடம்	ேத 	வரட் ம்	என் 	எண்ணினாள்	
	

															பா ம்	சியாமளாைவக்	கண்ட ம	அவேள	அவைன	ேநாக்கி	வ வாள்
என் 	எண்ணிக்	ெகாண் 	அங்ேகேய	நின்றான்.ஒ வர்	அ ேக	ஒ வர்
ெசல்லாததால்	இ வ க் ேம	ெகாஞ்சம்	ேகாபேமற்பட்ட .	ஒ வைர	ஒ வர்
ேநாக்கினார்கள்.	பா 	அவைன	மறந் 	சியாமளாவின்	அ ேக	ேபாய்க்
ெகாண் ந்தான்.	அ ேக	ெசன்றவன்	ஏ ம்	ேபசவில்ைல.	பஸ்ஸுக் க்
காத்தி ப்ப 	ேபால்	அவ ம்	நின்றான்.	உண்ைமயில்	அவன்	அப்ேபா 	பஸ்ைஸவிட
ஆட்ேடா	ரிக்	ஷாைவேய	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.	அவ ம்	அவ ம்
அ கிலி க் ம்	லால்பாக்	ேபாய்	அங்ேக	ஆற	அமரப்	ேபசிக்	ெகாள்ளலாம்	என
தி ர்	திட்டம்	வ த் 	விட்டான்.	அைத	நிைறேவற்ற	ஒ 	ஆட்ேடா	ரிக்	ஷாைவக்
ப்பிட்டான்.	சியாமளா	இைத	சற் ம்	எதிர்	பார்க்கவில்ைல.	பா டன்	ஆட்ேடாவில்

ெசல்வைதக்	 ட	அவளால்	நிைனக்க	 யவில்ைல.	ஆட்ேடா	வந்த ம்	ேவண்டாம்
பஸ்ஸிேலேய	ேபாகிேறாம்	என் 	பா க் ம்	ட்ைரவ க் ம்	ெபா வாகேவ



ெசான்னாள்.	ஆட்ேடா	ட்ைரவர்	ஏேதா	 	 த் க்	ெகாண்ேட	ெசன்
விட்டான்.	.

				”என்ன	சியாமளா..	அவன்	என்ைனப்	பற்றி	என்ன	நிைனப்பான்.?	நாமி க் ம்
நிைல ம்	பழ ம்	வித ம்	,எல்ேலா க் ம்	நம்	மீ 	சந்ேதகப்	படத்	 ண் ம்.
சகஜமாக	இ ந்தால்	யா ம்	தவறாக	நிைனக்க	மாட்டார்கள்”—ேபசப்	ேபச	அ
ேபா ம்	விதம்	தி ப்தி	அளிப்பதாகத்	ேதான்றேவ	தனக் த்தாேன	ஒ 	ெஷாட் ப்
ேபாட் க்	ெகாண்டான்.	மனதிற் ள்ளாக	அந்த	சந்ேதாஷத்தில்	ஒ 	வசீகரமான
ன்னைக ம்	ெவளிப்பட்ட .

				பா ைவேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	சியாமளா	அவ ைடய	அந்த
தன்னம்பிக்ைக	நிைறந்த	 ன்சிரிப்பில்	மயங்கினாள்.	ஆனால்,	அைத
ெவளிக்காட் க்	ெகாள்ள	வி ப்பம்	இல்லாதவள்	ேபால்	அைத	மைறக்கேவ	“
எதற்காக	என்ைன	இங் 	வரச்	ெசான்னீர்கள்?	வீட் ல்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்
வந்தி க்கிேறன்.	ேநரமானால்	ேத வார்கள்.”	என்றாள்.
			“	ஆஹா..!	வந்த ம்	வராத மாக	விஷயத்ைதப்	 ட் 	ைவடா	என்கிறாய்.
சியாமளா	உன்னிடம்	எனக் 	நிைறயப்	ேபசேவண் ம்.	இங்ேகேய	நின்
ேப வெதன்றால்	 யாத	காரியம்.	லால்	பாக்	வைர	ேபாய்	விஷயத்ைத	நன்றாகப்
ேப ேவாம்.	ஆட்ேடாைவக்	 ப்பிடட் மா.?”
						”	ேவண்டாம்	,ேவண்டாம்,	நடந்ேதேபாகலாம்.	ேபா ம்ேபா 	ேபசிக்	ெகாண்ேட
ேபாகலாம்.”

						”	நடந் 	ெகாண் 	ேப ம்ேபா 	ேப வதில்	ேகார்ைவ	இ க்கா .	மன ம்
ெசல்லா .	எங்காவ 	ஓரிடத்தில்	இ ந் தான்	ேபச	 ம்.”
							“	அப்ப யானால்	இங்ேகேய	இப்ப ேய	நின் 	ெசால் ங்கள்	“
							“இங்ேகேயவா.?	ப்ைரவஸி	ெகாஞ்சம்	 ட	இல்ைலேய	ஹூம்.!	சரி	நடந்
ெகாண்ேட	ேபசலாம்.	 க்கிய	விஷயம்	ேப ம்ேபா 	அங்ேகேய	நின் 	வி ேவன்.
சரிதாேன?”

							“	எனக் 	சரிதான்,	ேப ங்கள்..ேகட்கிேறன்.	“	

							”	என்ன	ேப வ 	,எப்ப ப்	ேப வ 	என்ேற	மறந் ேபாச் 	சியாமளா.உன்னிடம்
ஆயிரமாயிரம்	ேபச	ேவண் ம்	என் 	மன 	 க் .	கண்	உன்ைனேய	பார்த் க்
ெகாண் 	இ ப்ேபன்	என்கிற .	வாய்	சத்தியாக்கிரகம்	ெசய்கிற .	“	

							“	சத்தியாக்கிரகத்தி ம்	சண் த்தனமான	சத்தியாக்கிரகம்	ேபாலி க் .	“	

சியாமளா க் ம்	பா க் ம்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	ேப வதற் 	ைதரியம்
வந்த .	ேபச் ம்	வளர்ந்த .



							“	என்ைனப்	பற்றி	நீ	என்ன	நிைனக்கிறாய்,	சியாமளா..?”
							”	என்ன	நிைனக்க	ேவண் ம்	என் 	வி ம் கிறீர்கேளா	அைத	நிைனக்
கிேறன்.”

							”	விைளயாட் க் ச்	ெசால்ல	வில்ைலேய.	?”
							”	இல்ைல.”
							”	நிச்சயமாக...?”	:

							”	நிச்சயமாக.”
							“	சியாமளா,	எனக் த்	தாயாக,	தாதியாக,	 ைணயாக,நண்பனாக,	ேசயாக
எல்லாம்	நீ	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	நான்	மனதார	ஆைசப்	ப கிேறன்.	 ங்கச்
ெசான்னால்,	என்னில்	உன்ைன ம்	,	உன்னில்	என்ைன ம்	காணத்	 க்கிேறன்.
அந்த	எண்ணம்	உனக் ண்டா,	சியாமளா.?”
							ேபசிக்	ெகாண்ேட	நடந் 	ெசன்றவன்	உணர்ச்சிவசப்பட் 	நின் 	விட்டான்.
அவன்	கண்களில்	நீர்	பனித்தி ந்த .

						சியாமளா	பதில்	ேபசவில்ைல.அவளால்	 யவில்ைல..	பா 	தன்ைன
அைழத்ததன்	காரணம்.	அவள்	ஓரள க் 	 கித்தி ந்தா ம்	உணர்ந் 	ெகாள்ள

யாத	ஒ 	சஞ்சலம்	இ ந்த .	உணர்த்தப்	பட்ட	பின்ேபா,	அதன்	இன்பச்
ைமயில்	இயந்திரியங்கள்	எல்லாேம	ெசயலிழந் 	நின்றன.

						வீதியில்	ெசன் 	ெகாண் ந்த	சிலர்	இவர்கைள	ஒ 	மாதிரியாகப்	பார்த்
விட் ப்	ேபாவைதக்	கவனித்த	பா ,உடேன	தன்னிைல	வரப்	ெபற்றான்.

						“	ஐ	ஆம்	சாரி,	சியாமளா.	உன்	மனைத	என்	ேபச்சா ம்	ெசய்ைகயா ம்	 ண்
ப த்தி	விட்ேடன்.	உண்ைமயாகேவ	நான்	வ த்தப்	ப கிேறன்.	என்ைன	மன்னித்
வி .	சியாமளா.	“	

						“ஏன்	இப்ப 	என்ெனன்னேவா	மாதிரிப்	ேபசறீங்க.?நான்	என்னதான்	அப்ப
தவ 	ெசய்ேதன்.	?”

						“	என்	ேபச் 	உனக் ப்	பி க்கவில்ைல	என் 	உன்	ெமௗனத்திேலேய	ெதரிஞ்
ேபாச்ேச.!	அ ேவ	என்	தவ தாேன.”

						“	ெமௗனம்	சம்மதத் க் 	அறி றி	என்பார்கேள..	அ 	மாதிரி
இ க்கக் டாதா.?”

						”	வாட்.?	சியாமளா	நான்	ேகட்ப ,	ெபாய்யில்ைலேய	“
						எளிதில்	உணர்ச்சி	வசப்	ப ம்	பா க் ,	அைத	எளிதில்	அடக்க	மட் ம்
ெதரிய	வில்ைல.	சந்ேதாஷத்தின்	எல்ைலக்	ேகாட் க்ேக	ெசன்றவன்	தன்	ேபண்ட்



பாக்ெகட் லி ந் 	சற் 	 ன் 	வாங்கிய	சாக்கெலட் கைள	சியாமளாவிடம்
அள்ளிக்	ெகா த்தான்.	அவ ைடய	ெசய்ைககைள	எல்லாம்	அவளால்
அ மானிக்க	 யவில்ைல.	சில	சமயம்	 ழந்ைதத்	தனமாகப்	பட்ட .	சில	சமயம்
உணர்ச்சி	வசப்	ப த்திய
					உங்கள்	ேமல்	எனக் 	ஒேர	ேகாபம்.	தாயாக,	தாதியாக,	 ைணயாக,
நண்பனாக,	ேசயாக	என்ெறல்லாம்	நிைனக்க	வி ம் ம்	நீங்கள்	 க்கியமாக	ஒ
ெபண்	வி ம் ம்	ஸ்தானத்ைத	எனக் த்	தர	வி ம்ப	வில்ைல.	உங்க க்
மைனவியாக	என் 	மட் ம்	ேகட்க	வில்ைல.	அதற் 	எனக் 	அ கைத	இல்ைல
என் 	உணர்த்தி	விட் ர்கள்.	“	சியாமளா க் 	ெசால் ம்ேபா 	அ ைகேய	வந்
விட்ட .

				“	சியாமளா	என்ைன	நீ	தவறாகப்	 ரிந் 	ெகாண்டாய்.	உன்ைன	மைனவியாக
அைடய	நான்	ெப ம்	ேப 	ெசய்தி க்க	ேவண் ம்.	நான்	அப்ப க்	ேகட்க	வில்ைல
என்றால்	அ 	எனக்ேக	விளங்காத	 திர்	ேபான்ற	உணர்ச்சியால்தான்	சியாமளா.
எல்லாம்	நல்ல	ப யாக	ஆண்டவன்	அ ளால்	நடக் ம்	என்றால்	இன் ம்	ஒ
வ ஷம்	கழிந்த ம்	உரிைமெயா 	உன்ைனக்	ேகட்ேபன்..நீதான்	என்	மைனவி	என்
ெப ைமயாகப்	ேபச	ஒ 	வ ஷம்	அவகாசம்	ேதைவ.	அ வைரக் ம்	என்னால்
அப்ப 	நிைனத் ப்	பார்க்கேவ	பயமாய்	இ க்கிற .”

					”	உங்கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்வேத	கஷ்டமாக	இ க்கிற .	எதற் 	ஒ 	வ ஷம்
அவகாசம்	ேதைவ	என் 	நான்	ெதரிந் 	ெகாள்வதில்	தவ 	இ க்காேத.?”
												ேவண்டாம்	சியாமளா,இன்ப	வானில்	சிறக த் ப்	பறக் ம்	நான்	உன்
ேகள்விக க் 	பதில்	ெசால்ல	ேநரிட்டால்	அ 	உனக் ம்	சரி	எனக் ம்	சரி
ன்பத்ைதத்தான்	த ம்.	தய 	ெசய் 	என்ைன	வற் த்தாேத.”

					 க்கியமாய்	ேகட்க	ேவண் யைத	பா வால்	ேகட்க	 ய	வில்ைல	என்றால்,
அதற் 	 க்கிய	காரணம்,பா க் 	விளங்காத	எச்சரிக்ைகைய	அவன்	மனம்
அவ க் 	அளித்த .தான்.	தான்	இன் ம்	ஒ 	வ ஷத்தில்	இறந் 	வி ேவாம்
என்ற	இனம்	ெதரியாத	 திர்தான்	சியாமளாைவ	மைனவியா ம்ப 	அவனால்
ேகட்க	 யாமல்	ெசய்த .	நிகழ்	காலத்தின்	கட் ப்	பாட் க் 	அடங்க	ம க் ம்
கற்பைனயின்	ேவகம்தான்,	அவ ைடய	உணர்ச்சியின்	ேவகத் க் த்	தைட
ேபாட்ட .	சியாமளாைவப்	ெபா த்தவைர	 திர்	 திராகேவ	நின்ற .	அ 	வி
படாத	வைரக் ம்	அவ க் 	மன	அைமதி	இ க்கா .	இ ந்தா ம்	பா வின்
ேவண் 	ேகா க் 	இணங்கி	அவள்	அதற் 	ேமல்	ஒன் ம்	ேகட்க	வில்ைல.
ஒ வைரப்	பற்றிய	ஒ வர்	சிந்தைனயில்	இ வ ம்	லயித்தவராக	அவர்கள்	நடந்
ெகாண்ேட	வந்தனர்..	இ ந்தாற்ேபாலி ந் 	பா 	,”	சியாமளா,	நீ	என்ேனா
இ க் ம்ேபா 	எனக் 	பாரதியின்	–	காற்றிேலறியவ்	விண்ைண ம்	சா ேவாம்
காதற்	ெபண்கள்	கைடக்	கண்	பார்ைவயிேல—என்ற	பாடலின்	நிைன தான்



வ கிற .	அ 	எவ்வள 	உண்ைம	என் 	 ரிகிற ,	“	என்றான்.

															”எனக் 	ேநரமாகிவிட்ட .வீட் ல்	ேதட	ஆரம்பிப்பார்கள்	“	என்றாள்
சியாமளா.

							பா க் ப்	பிரிய	மனமில்ைல	என்றா ம்	விைட	ெகா த் த்தான்
தீரேவண் ம்	என்ற	நிைலயில்	அங் 	வந்த	ஒ 	ஆட்ேடாவில்	அவைள	ஏற்றி
அ ப்பினான்.	அவள்	ெசன்ற	திக்கிேலேய	மனம்	பறிெகா த் 	நின்றவன்
தி ம்பிய ம்,	கமலத்தின்	கணவன்	சிவராமன்	தன்	அ கில்	நின் 	ெகாண்
விஷமமாகச்	சிரிப்பைதக்	கண்டான்.

							“பேல,	பா ,	என்னேவா	நிைனத் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	ெபரிய	ஆசாமிதான்
நீ.	உனக் த்	ெதரியாத	வித்ைதேய	இல்ைல	ேபாலி க்ேக.”
								தன்	தமக்ைகயின்	கணவன்	என்ற	நிைனப் தான்	பா ைவக்	கட் ப்
ப த்திய .	சிவராமன்	பார்த்த	விதம்	அவன்	நின் 	ெகாண் ந்த	ேதாரைண
ேமேல	ேபசிய	ேபச் க்கள்	ஒன் ேம	பா க் ப்	பி க்கவில்ைல.	ேம ம்	அவன்
ெபசிய	ேபா 	வீசிய	வாைட		ேவ 	அவன்	நன்றாகப்	ேபாட் 	விட்
வந்தி க்கிறான்	என்பைத ம்	உணர்த்திய . யின்	பி யில்	சிக்கி	இ ப்பவனின்
வார்த்ைதகைள	அலட்சியம்	ெசய்வ தான்	சிறந்த 	என் 	பா க் த்
ெதரிந்தி ந்தா ம்,	சில	வினா கள்	கழித்

“	அ 	சரி,	யார்	அந்தக்	 ட் .?எங்கி ந் 	பி த்தாய்.?”	என் 	அவன்	ேகட்ட ம்,
பா வால்	அவைன ம்	மீறி	வந்த	ேகாபத்ைத	அடக்க	 ய	வில்ைல.
					“	சிவராம்,	ெகாஞ்சம்	ஜாக்கிரைதயாய்ப்	ேப ங்கள்..யாரிடம்	என்ன	ேப கிேறாம்
என்ப 	நிைனவி க்கட் ம்.	 ப்பதில்ைல	என் 	வாக் க்	ெகா த் 	விட் ,
அைத ம்	மீறிக்	 த் 	விட் 	அனாவசியமாகப்	பிதற்ற	ேவண்டாம்.	“	
					 தன்	 ைறயாக	பா 	தன்ைனப்	ேபர்	ெசால்லிக்	 ப்பிட்டேத	சிவராம க்
அந்த	நிைலயி ம்	உைறத்த .	மரியாைத,	பணி 	எல்லாம்	 ைறந் ,	தன்ைன
மிரட் ம்	ெதானியில்	பா 	ேபசிய 	அவன்	ேகாபத்ைதக்	கிளறிய .	மனித க்
தன் ைடய	மதிப்பில்	பிறர்	ஏற்ப த் ம்	களங்கத் க் 	காரணம்	தானாகேவ
இ க்கலாம்	என்ேற	ெதரிவதில்ைல.	சிவராம க் ம்	ெதரியவில்ைல.

					“சரிதான்	ேபாடா...ஊ க் 	உபேதசம்	ெசய்கிறாய்.நீ	சரியாக	இ க்கப்	பழகிக்
ெகாள்.	இவைளப்	ேபால	எத்தைன	ெபண்கைள	இப்ப க்	ெக க்கத்	திட்டம்
ேபாட் க்கிறாேயா.	ெசால்ல	வந்தால்	ேகாபம்	ேவ 	வ கிறேதா.?	தான்	இ க்கிற
ேகட் ல்	மற்றவர்க க் 	ேவ 	உபேதசம்.	நான்	 ப்ேபன்.	அப்ப த்தான்

ப்ேபன்.உங்க	தாத்தா	வீட் க்	காசிலா	 க்கிேறன்.!”

						அவன்	ேபசி	 ப்பைதக்	ேகட் 	அதற் 	பதில்	ெசால்ல	பா 	அங்கி க்க
வில்ைல.	இன் ம்	சிறி 	ேநரம்	அங்கி ந்தால்	நிைலைம	மிக ம்	அசம்பாவிதமாக



ெமன் 	ெதரிந்ததால்	ேவகமாக	அங்கி ந் 	பா 	ெசன் விட்டான்.
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								தமிழ்	மன்றம்	மக்கள்	மன்றமாய்	மா ம்	நாள்	ெந ங்க	ெந ங்க	அதில்
சம்பந்தப்	பட்டவர்களின்	ேவைல ம்	அதிகரித் க்	ெகாண்ேட	வந்த .
பிரமாண்டமான	 ைறயில்	 ன் 	நாள்	விழாக்	ெகாண்டாட	திட்டமிட் 	அதன்ப
ெசயல்	நடத் ம்ேபா தான்,இ 	எதிர்பார்த்த	 பிட்ச	பாைதயில்	 ன்ேனற	,	அந்தப்
பாைதயின்	 வக்கம்	என்பைத	எல்ேலா ம்	உணர்ந்தனர்.	
					நிகழ்ச்சியின்	 தல்	நா ம்	வந்த .	ஊேர	திரண் 	வந் 	ஆதர
ெகா த்தைதக்	கண்டேபா தான்,	தாங்கள்	பட்ட	கஷ்டத்தின்	பயைன
அைடந்ததாக	ஒ 	நிைற 	ஏற்பட்ட . த்தமிழ்	விழாவில்	இயல்	இைச	நாடகம்
எல்லாம்	பங் 	ெபற்றன.	பட் மன்ற ம்	கவி	அரங்க ம்	,ஆட ம்	பாட ம்,
நாடக ம்,	ஓவிய ம்	எல்லாம்	கண்	ெகாள்ளாக்	காட்சியாக	அைமயப்
ெபற்றேதா ,	அவர்கள்	ெகாண்ட	லட்சியத்தின்	அ ப்பைடயில்	எ ந்ததால்,
அவ்விடத்தில்	தமிழ்	மன்றம்	ஒ 	 ரட்சிையேய	ேதாற் வித் 	விட்ட .

					வீட் ற் 	வீ 	ெசன் 	எல்ேலாைர ம்	அைழத்தனர்.	தாங்கள்	எ த் க்
ெகாண் ந்த	திட்டங்கைள	விவரமாக	எல்ேலா க் ம்	எ த் ைரத் 	அதில்
எல்ேலா ம்	பங் 	ெப வதான	ஒ 	தி ப்திைய	எல்ேலா க் ம்	அளித்தனர்.
				எந்தக்	காரியத்தி ம்	ஒவ்ெவா 	தனி	மனித ம்	பங் 	ெப கிறான்	என்ற
உணர்ச்சிைய	ஏற்ப த்தினால்தான்	அந்தக்	காரியம்	ெவற்றி	ெப ம்	என்பைத
நன் 	உணர்ந்தி ந்த	பா 	,திட்டங்கைள	நிைறேவற்ற	சீரான	வழி	 ைறகைள
வ த் க்	ெகா த்தி ந்தான்.	அைத ம்	அவரவர்கேள	உணர்ந் 	ெசயவ
ேபான்ற	ஒ 	 ழ்	நிைலைய ம்	ஏற்ப த்தி	இ ந்தான்.	எந்தக்	காரியத் க் ம்	ஒ
கா 	 ட	தராத	மகாப்	பிர க்கள்	எல்ேலா ம்	அவரவர்கள்	சக்திக் ம்	மீறி
உதவினார்கள்	என்றால்	அ 	அவர்க க்ேக	மனதில்	பட்ட	 ைறகைள	சீர்
தி த்தக்	கிைடத்த	ஒ 	வாய்ப்பின்	காரணம்	என்ேற	திட்ட	வட்டமாகக்	 றலாம்..
					இன்ன	காரணத் க்காக	விழா	நைடெப கிற ,	இன்னின்ன	பிரச்சிைனகள்
தீர் 	காணப்	ெபறப்	ேபாகின்றன	என்ெறல்லாம்	ஓரள க் த்	ெதரிந்தி ந்தா ம்
அைவ	இந்த	அள க் 	ெவற்றிகரமாக	 ம்	என் 	யா ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.
ஏன்,	மன்றத் 	உ ப்பினர்கேள ட	எதிர்	பார்க்கவில்ைல.,	பா ைவத்	தவிர..
பா க் 	இைத ம்	விட	நன்றாகச்	ெசய்ய	 ய	வில்ைலேய	என்ற	 ைறதான்
ேமேலாங்கி	இ ந்த .	ஊண்	ஒழித்தான்,	உறக்கம்	ஒழித்தான்,	உடலின்
உபாைதகைளேய	மறந்தான்	தான்	ெசய் ம்	பணியில்	ஆண்டவைனக்	கண்டான்.
லட்சியக்	கன 	ஈேட கிற 	என் 	அறி ம்ேபா ,	,--ஆண்டவேன	இந்தப்	பணி
சீரான	பாைதயில்	ெசன் 	,இந்த	ச தாயம்	ஓரள 	நன்ைம	ெப கிற 	என்றால்,



அ 	ெதாடர்ந் 	நடக்க	அதில்	சம்பந்தப்	பட்டவர்கள்	அைனவ க் ம்	உன்	ஆசிகள்
ேதைவ.	நல்ெலண்ணத்தில்	எ ம்	காரியங்கைள	ெசயல்	ப த்த	மேனா	திட ம்,
உடல்	ெதம் ம்	எங்க க் க்	ெகா ப்பாய்	எ ம்	நம்பிக்ைக	எங்க க்
இ க்கிற .	இந்தப்	பணிகைள	ெசய்ய	எவ்வள 	பிறவிகள்		எந்த	இன்னல்களி ம்
,	ேவண் மானால்	எ க்கத்	தயாராய்	இ க்கிேறன்	---என் 	அ க்க 	ேவண் க்
ெகாண்டான்
			பா க் 	இ 	கரங்களாக ம்	,	கண்களாக ம்,சியாமளா ம்	கா ம்	பணி
ரிந்தனர்.	பட் 	மன்றத்தில்	விவாதம்,	“	ச தாயம்	வளர்வ 	தனி	மனிதன்
யற்சியாலா,	அல்ல 	 ட் றவாலா	“	என்ற	தைலப்பில்	நடந்த .	சான்ேறார்க ம்

பாமரர்க ம்	பங் 	ெகாண்ட	விவாதம்	 	பி த்த .

					“	 ட் ற 	என்பேத	தனி	மனிதனின்	 யற்சியின்	அ ப்பைடயில்
எ ந்த தாேன.	ஒவ்ெவா வ ம்	ச தாயத்தின்	சீர்ேகட்ைட	உணர்ந் 	அதற்
நிவர்த்தி	ேத ம்ேபா ,	ேத ம்	பாைதயாகக்	 ட் ற 	ெகாள்ைக	உ வாகிற .
எல்ேலா ம்	இந்நாட் 	மன்னர்கெளன்ற	அளவில்	எல்ேலா ம்	ெசயல்	ப வ 	,
அவரவர்கள்	பிரதிநிதிகைளத்	ேதர்ந்ெத த் ஆட்சிக் 	அ ப் வதில்	மட் ம்
இ க்கக்	 டா .	ஒவ்ெவா வ க் ம்	உள்ள	கடைமகைள	தன்ைனச்
சார்ந்தவர்கள்	அதனால்	பாதிக்கப்	ப கிறார்கள்	என்ற	உணர்வில்	ெசய்தால்,	அ
நன்ைமயாகத்தான்	 ம்.	ஆக	அந்த	உணர்ேவா 	ெசயல்ப ம்	தனி	மனிதனின்
யற்சியால்தான்	ச தாயம்	வள ம்	என் 	ஒ 	கட்சியினர்	சான் க ம்

ேமற்ேகாள்க ம்	காட் 	விவாதித்தனர்.	ேம ம்	ஒவ்ெவா வ ம்	அவன
கடைமகைள	,உைடைமகைளப்	ெப க் ம்	விதத்தில்	ெசயலாற் 	ைகயில்
ச தாயம்	தானாக	வள ம்	என் ம்	விவாதித்தனர்.
					 ட் ற 	 யற்சி	என்ப 	பல	தனிப்பட்ட	மனிதர்கள்	தங்கள 	தனிப்பட்ட	பல
க த் கைள	ஒ வ க்காக	ஒ வர்	விட் க்	ெகா த் ,,	அ த்தவர்கைள	வாழ
ைவப்பேதா 	தாங்க ம்	வாழ	ேவண் ம்	என்ற	ெகாள்ைகயில்	எ ந்தால்,	சீர்
ேக கள்	நிைறந்த	ச தாயம்	சீர்தி த்தப்	ெப ம்	பலர 	 ட் றவால்	விைள ம்
பல ம்	அதிகமா ம்.	நான்	என 	என்ற	அகங்கார	எண்ணம்	மாய்ந் 	,	நாம்	நம
என்ற	பரந்த	எண்ணம்	விரி ம்.	அதனால்	ேசாம்பல்	ஒழி ம்	கட் ப்	பா
அதிகரிக் ம்.விட் க்	ெகா த் 	வா ம்	ச கத்தில்	அன்ேப	மல ம்,	ேபாட்
ெபாறாைம	 ைற ம்	.எல்ேலா ம்	ஓர்	 லம்	ஒ 	தாய்	வயிற் ப்	பிள்ைளகள்	என்ற
நிைலைய	ஏற்ப த் ம்.	உலகில்	சமதர்மம்	சிறப்பாக	நிைல	ெப ம்.	–என்ெறல்லாம்
மற்ற	கட்சியினர்	விவாதித்தனர்
				தீர்ப்ேபா,தனி	மனிதன்	வளர்ந்தான்	என்றால்	ச கம்	வளர்ந்த 	என்ற	நிைல
சரியாகத்	ேதான்றினா ம்	எல்ேலா ம்	ஒேர	காலத்தில்	ேமன்ைமயைடவ 	என்ப
இயலாத	காரியம்	ஆதலால்,	அவ்வள 	சரிெயனக்	ெகாள்ள	 யா .	ஆனால்



தனி	மனிதனின்	கட் ப்	பட்ட	வளர்ச்சி	 ட் றவால்	விைளந்தால்	வளர்ந்த
வளர்ச்சி	எல்ேலா க் ம்	ெபா வானதாக	இ க் ம்.	ஆதலால்	அ ேவ	சிறந்த
என் 	இ ந்த .

					கவி	அரங்கம்	 	இ ந்த	மக்களின்	அறி க் 	வி ந்தாக ம்	,வளர்ந்
வ ம்	ச தாயத்தின்	சிறப்ைப	உணர்த் வதாக ம்	இ ந்த ..	ஆடல்	பாடல்
நிகழ்ச்சிகள்	நம 	கைல	வளர்ச்சிைய	எ த் க்	காட் ம்	 ைறயில்	இ ந்த .
நாடகேமா	நல்ல 	ெகட்ட 	என்பன	ேபான்றவற்ைற	நைகச்	 ைவேயா 	ெவளிப்
ப த் வதாக	அைமந்த .

					நிகழ்ச்சிகளில்	கலந் 	ெகாண்டவர்கள்	எல்ேலா ம்	நிைற 	ெபற்றனர்.
நிைனத்தைத	நிைனத்தப 	எ த் ைரக்க ம்,	எ த் ைரக்கப்	பட்டவற்ைற
சீர் க்கி	 க் 	வர ம்	அவர்களால்	எளிதில்	 ந்த
என்றால்,,எ த் ைரக்கப்	பட்டைவ	அைனத் ம்	ஒவ்ெவா வைர ம்
பாதிப்பதாக ம்	சார்ந்ததாக ம்		இ ந்ததா ம்
					நிகழ்ச்சிகளா ம்	நன்ெகாைடகளா ம்	 பாய்	ஐம்பதாயிரம்	திரட் னர்.
அ ேவ	மக்கள்	மன்றத்தின்	ெதாடக்க	ெராக்கமாக	அைமந்த .

				”	என்னடா	பா ,	ேவளா	ேவைளக் ச்	சாப்பிடாமல், ங்காமல்	இப்ப 	உைழத்தால்
உடம் 	என்னத் க்கா ம்?	 வைர	ைவத் தான்	சித்திரம்	வைரய	ேவண் ம்.
என்பார்கள்.	 தலில்	உடம் 	ஆெராக்கியத்ைதப்	பார்த் க்	ெகாள்ள ம்டா”	தன்
மகனின்	தன்ைம	உணர்ந்த	கல்யாணி	அம்மாவின்	ேபச்சில்	கனிேவா ,	பரி ம்
ஆதங்க ம்	கலந்தி ந்த .,	பா வின்	தளர்ந்த	உடம் க் 	இதமாகத்தான்
இ ந்த .இ ந்தா ம்	இேத	ேபான்ற	உள் ணர்ேவா 	இேத	தாயால்,	தன்ேனா ம்
தன்ைனவிட ம்	அதிகமாக	உைழத்த	தன்	நண்பர்களிடம்	பரி 	காட்ட	 மா
என்ேற	அவன்	எண்ணினான்.	இவர்களாவ 	வளர்த்த	பாசத்தால்	எ ம்
உணர்ச்சிகைளத்	தன்	மகனிடம்	காட் கிறார்கள்.	இந்த	அ பவம்	இல்லாத
சியாமளாவால்	எல்ேலாைர ம்	ஒேர	மனத்ேதா 	ேநசிக்க	 மா,	கனி 	காட்ட

மா	என் ம்	அவன்	சிந்தித்தான்.	சியாமளாவின்	நிைன 	வந்த ம்	அவன
உடற்ேசார் ம்	உள்ளச்	ேசார் ம்	அவனிடமி ந் 	சற்ேற	விலகிச்	ெசல்வ 	ேபால்ஒ
பிரைம ம்	அவ ள்	எ ந்த .	அவள்	நிைனேவ	இப்ப 	என்றால்	..அவள்	அ கில்
இ ந்தால்....?அ கில்	இல்லாமலா	இ ந்தாள்.?	விழாவின்	ெப ம்	 ைமையத்
தாங்கினவர்களில்	அவ ம்	ஒ த்தி	அல்லவா.விழாேவ	இவ்வள 	சிறப்பாக
நடந்த 	என்றால்	அதில்	ெப ம்	ப தி	ெப ைம	அவைளேய	சா ம்.	என்ெறல்லாம்
எண்ணத்ெதாடங்கிய	பா க் 	அவைளப்	பார்க்க	ேவண் ம்	ேபால்	இ ந்த .
அவளிடம்	தனிைமயில்	ேபச	ேவண் ம்	ேபால	இ ந்த .	அவேளா 	காதற்	பண்
பாட	ேவண் ம்	ேபால	இ ந்த .

					கல்யாணி	அம்மாைவத்	தி ப்திப்	ப த்தெவன்ேற	ஒன்றிரண் 	கவள்ம்	ேசா



சாப்பிட் ,	சியாமளாைவக்	காணப்	 றப்படத்	தயாரானான்.வாசல்ப 	அ ேக
வந்தவன்	தி க்கிட்டான்.	அவன்	அங் 	கனவி ம்	கமலத்ைத	எதிர்	பார்த்தி க்க
மாட்டான்.அவள 	ேதாற்றம்,	நைட	அதில்	கண்ட	பரபரப் 	எல்லாம்	பா க் 	ஏேதா
எதிர்பாராத	சம்பவம்	நடந்தி க்க	ேவண் ம்	என் 	உணர்த்திய .

	

					வந்தவள்	அந்த	நிைலயி ம்	வீட் ப்ப 	ஏற	வில்ைல.	வாசலில்	இ ந்தப ேய
பா ைவத்	தன்ேனா 	வ ம்ப 	அைழத்தாள்.
				“	உள்ேள	வா,	அக்கா.	விஷ்யத்ைதக்	ெகாஞ்சம்	விவரமாகச்	ெசால்ேலன்
.அம்மா ம்	தம்பிக ம்	ெராம்ப	சந்ேதாஷப்	ப வார்கள்.”
				“	நான்	இப்ேபா 	இ க் ம்	நிைல	எல்ேலா ம்	சிரிக் ம்ப த்தான்	இ க் .	பா
நான்	இப்ேபா 	உள்ேள	வரதா	இல்ைல.உனக் 	உன்	அக்கா	ேமல்	அன்பி ந்தால்
உடேன	என்	 ட	வா.	“	

					ெவளிேய	 றப்பட்ட	பா 	யா டேனா	ேபசிக்	ெகாண் க் ம்	சப்தம்	ேகட்ட ம்
கல்யாணி	அம்மா	ெவளிேய	வந் 	பார்த்தாள்.,	 டேவ	ராஜு ம்	வி ம்	ெவளிேய
வந்தனர்.	வந்தவர்கைளக்	கண்ட ம்,	கமலம்	எ ம்	ேபசாமல்	ெவளிேய	ெசன்
விட்டாள்.	பா க் 	எ ம்	 ரிய	வில்ைல.	கல்யாணி	அம்மா க் 	கமலம்
வந்த ம்,	அவள்	தன்ைனக்	கண் ம்	எ ம்	ேபசாமல்	தி ம்பிச்	ெசன்றைத ம்
பார்த்த	ேபா 	மனைச	என்னேவா	ெசய்த 	ேபால	இ ந்த .

”அவள்	வந் 	என்னிடம்	ேபசியைதக்	ேகட் ம்ேபா ,	ஏேதா	கலவரம்	நடந்த
மாதிரித்	ெதரிகிற .	என்னெவன் 	விசாரித் 	வ கிேறன்	அம்மா”	என்
ெதரிவித்தவ க் 		ஏேனா	தாேன	 ற்றவாளிக்	 ண் ல்	நிற்ப 	ேபால்	இ ந்த .
தாயிடம்	தமக்ைக	நடந் 	ெகாள் ம்	விதம்	இ வல்ல	என் 	அவன்	உள்மனம்
றிய .	தாெயன்ேற	அவள்	ஏற்க	வில்ைலேய	என் 	ம 	 றம்	சமாதானம்	 றிக்

ெகாண்ட .

			“	இந்தப்	ெபண் க் 	என்னிடம்	ஏன்	தான்	இந்த	ெவ ப்ேபா.”	என்
நிைனத் க்	ெகாண்ட	கல்யாணி	அம்மா,	பா 	ெசான்னைதக்	காதில்	வாங்கிக்
ெகாண்ட	மாதிரிேய	காட் க்	ெகாள்ள	வில்ைல.	ராஜு க் ம்	வி க் ம்	பற்றிக்
ெகாண் 	வந்த .	“	வீ 	வைர	வந்தவ க் 	வீட் க் ள்	மட் ம்	வரப்	பி க்க
வில்ைல	என்றால்	வராமேலேய	இ ந்தி க்கலாம்”	என்றான்	ராஜு.

					“	உன்ைன ம்	என்ைன ம்	காண	வரவில்ைல	அவர்கள்.	பா 	அண்ணாைவப்
பார்க்க	வந்தார்கள்.	பார்த்தார்கள்,ேபசினார்கள்	ேபாய்	விட்டார்கள்.	ஏேதா
இழ க் 	ெசால்லிக்	ெகாள்ள	வந்த	மாதிரி	இ க் 	“	என்றவைன	ேமேல	ேபச
விடாமல்	“கண்டப 	உளறாேதடா	வி .	தமாஷுக் ம்	அரட்ைடக் ம்	 ட	அந்த
மாதிரிப்	ேபசக்	 டா ”	என் 	கல்யாணி	அம்மா	த த் 	விட்டாள்.



					கமலத்ைத	ெதாடர்ந் 	ெசன்ற	பா ,	அவேளா 	அவள்	வீட்ைட	அைட ம்ேபா
ழந்ைதகள்	எல்லாம்	பயந் 	ேபாய்	ெவளியில்	நின் 	ெகாண் ப்ப 	ெதரிந்த .

நடந்த	சம்பவங்கைள	ஓரள 	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்	பா .

			”	ேநற்ைறக் 	இவர்	வீட் க் 	வ ம்ேபாேத	ராத்திரி	பத் 	மணிக்
ேமலாயி த் .	நீ	அன்ைறக் 	ெகாண் 	வந்த	மாதிரி	ேநற்ைறக் 	யாேரா
ெகாண் 	வந் 	ேசர்த்தார்கள்.	வந்த ம்	வாந்தி	எ க்க	ஆரம்பித்தார்.	ெதாடர்ந்
ராத்திரி	 ரா	 ன் 	நா 	தடைவ	வாந்திதான்.	ெராம்ப	 வண் 	ேபானவ க்
காைலயிேல ந் 	நல்ல	 ரம்.	என்ெனன்னேவா	ெசால்றார்.	எனக் 	ெராம்ப
பயமாயி த் .	கண்ணைனக்	 ப்பிடலாம் 	ேபானா	அவன்
அங்கி க்கைல.பாட் ம்தான்	இல்ைலேய.	டாக்டர்	கிட்ேட	காட்டலாம்னா	ைகயிெல
ெகாஞ்சங் டப்	பணமில்ைல.	கைடசிேல	உங்கிட்ட	வந்ேதன்.	பா 	இந்த	தடைவ
எப்ப யாவ 	உதவி	பண் .	அப் றம்	உதவின் 	நீ	இ க்கிற	திக் ேல	 டத்
தைல	ைவத் ப்ப க்க	மாட்ேடன்.”

					கமலம்	ேபசிய	விதேம	பா க் ப்	பி க்க	வில்ைல.	ேவ 	கதி	இல்ைலேய	
என் 	அவனிடம்	வந்த்ததாகக்	 றியவள்	நடந் 	ெகாண்ட	 ைறயி ம்
அேததான்	ெதரிந்த .	எந்த	வார்த்ைதகைள	எப்ப 	உபேயாகிப்ப 	என் 	 டத்
ெதரியாமல்	இ க்கிற	திக் ேல	 ட	தைல	ைவக்க	மாட்ேடன்	என்கிறாள்
				அறியாதவர்கள்	அறியாமல்	ெசய் ம்	பிைழகள்	ெபா க்கப்	படட் ம்	என்
ஆண்டவைன	ேவண் க்	ெகாண்டவன்,	சிவராமைன	நன்றாகக்	 ர்ந்
கவனித்தான்.	 ய	கண்களி ம்	 ழி	வி ந் 	க 	வைளயம்	 க்
ெகாண் ந்த .	உயர்ந்த	உ வம்	 கிய்	மார் 	ஒட் ய	கன்னம்	எல்லாவற்ைற ம்
பார்த்தவ க் 	சிவ	ராமனின்	உத க ம்	நாசி ம்	 ரியாத	ஒன்ைறத்	ெதரிந்
ெகாள்ளத்	 க் ம்	பாவைனயில்	இ ப்ப 	ேபால்	ேதான்றிய .	அதி ம்	ஒ

ரத்	தன்ைம,	 ச் விட் 	இ க் ம்ேபா 	 க் டன்	ேசர்ந்தியங் ம்
உத களில்	இ ப்ப 	ெதரிந்த .

			“	பா 	உன்ைன	என்	 ட	வரச்	ெசான்ேனன்.	நீ ம்	வந்தாய்.	விவரங்க ம்
ரி ம்ப 	ெசால்லி	யாயி த் .நீ	என்னடான்னா,	ேபசாமேலேய	இ க்ேக.	என்ன
பண்ற ன் 	சீக்கிரம்	ெசால் .	எனக்ெகன்னேவா	பகீர்	பகீர்ன் 	அ ச் க்கி .	“

			“அள க் 	மீறி	 ச்ச னால	ஏற்படற	ஆஃப்டர்	எஃெபக்ட்ஸ்.	அன்னக்ேக	நான்
ெசான்ேனேன.	அத்திம்ேபர்	இந்தப்	பழக்கத்த	நி த்தப்	பண்ற 	உன்
ெபா ப் ன் .	நீ	ேகட்கைல.	என்ன	உதவி	என்னாேல	இப்ேபா	ெசய்ய	 ம் 	நீ
ெநைனக்கிேற.	அவ க் 	உடம் க் 	ஒண் ம்	இல்ைல.	மயக்கம்	ெதளிஞ்சா
எல்லாம்	சரியாயி ம்.	உடம் 	 	 ச்சதனாேல	ஏற்பட்ட .	 ரம்	அல்ல.	நீ ம்
வீணா	மனைசக்	 ழப்பிக்காேத.நான்	வேரன்.”	என் 	ெவளிேயறியவைன	கமலம்
த த் 	நி த்திக்	ேகட்டாள்..



					“என்ன	பா 	ேபசாமப்	ேபாறிேய.	உன்	அக்காள்	இ க் ம்	நிைலயில்	அவ க்
உதவ ம் 	 டத்	ேதாணலியா.	வராத	இடத் க் 	வந் 	உதவி	ேகட்டவைள
இப்ப த்தான்	நடத்திறதா.?”
					.	ேகாப ம்	ஆத்திர ம்	ேமலிடப்	ேபச	ஆரம்பித்தவ க் ,	அ ைக	பீறிட் க்
ெகாண் 	வந்த .	பா க் ம்	தான்	ெசய்வ 	சரியல்ல	என் 	ேதான்ற
ஆரம்பித்த .	ஆனால்	ம கணேம	அவன்	மனம்	மாறிவிட்ட .ஏமாற் காரர்களின்
வைலயில்	தான்	வந் 	விழ	இ ந்த	நிைல	 ரணமாகப்	 ரிய	ஆரம்பித்த .	அவன்
கண்கள்	வீட் 	சன்னலிலி ந் 	இங் 	நடப்பைத	ஆராய்ந் 	ெகாண் 	இ ந்த
சிவராமைனக்	கண்டன.	ஒ 	நாடகேம	தன்	 ன்னால்	ந க்கப்	ப் கிற 	என்
ஒ 	ெநா ப்	ெபா தில்	 கித் க்	ெகாண்டான்.

						“	அக்கா	...நான்	உனக் 	உதவினால்	அ 	உபத்திரவமாகத்தான்	 ம்.
ையக்	ெக க் ம்	 க் ப்	பணாம்	ெகா த் 	உதவ	என்னிடம்	காசில்ைல.

பணத் க்காக	இந்த	நாடகம்	ந த்தி க்க ம்	ேதைவ	இல்ைல.	“என் 	 றிக்
ெகாண்ேட	ெசன் விட்டான்.

							ெசன் 	ெகாண் ந்தவன்	காதில்	“அவன்	கிடக்கிறான்	மடப்	பயல்	“	என்ற
சிவராமனின்	 ரல்	ெதளிவாக	வி ந்த .
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						 	 ைறயில்	 வக்கப்பட்ட	பள்ளியில்	ேசர	வந்தவர்கள்	அைனவைர ம்
ேசர்த் க்	ெகாள்ள	இடமி க்கவில்ைல.	ெதாடங்கப்	பட்ட	சில	நாட்களிேலேய
விஸ்தரிக்கப்பட	ேவண் ய	அவசியம்	எ ந்த .	சாதாரண	 ைறயில்	அைமக்கப்
படாததால்,	அரசாங்கத்தின்	அங்கீகாரம்	கிைடக்கவில்ைல.இ ந்தா ம்	ப த் த்
ேத வைத	வாழ்க்ைக	வியாபாரத் க்கான	 தலீ 	என்
எண்ணாதவர்கள்,,சாதாரணன	பள்ளிக் 	தம்	 ழந்ைதகைளக்	காைலயில்
அ ப்பினா ம்	மாைலயில்	இந்தப்	பள்ளிக் ம்	அவர்கைளேய	அ ப்பினார்கள்.
பிள்ைளக க் ம்	சிைற	வாசம்	என்றில்லாத	 ைறயில்	நல்ல	க த் க்கள்
விைளயாட்டாகேவ	ேபாதிக்கப்	பட்டன.	அவர்க ம்	வி ம்பிக்	கற்றனர்.	
				 ட் ற 	 ைறயில்	ெதாடங்கப்	பட்ட	பண்டக	சாைலக ம்	எதிர்	பார்த்தைதவிட
பலன்	அளிப்பதாக	இ ந்ததால்	,எதிர்	பார்க்காத	 ைறயில்	வளர்ச்சி	அைடந்த .

				பதிைனந் 	நாட்க க் 	ஒ 	 ைற	மக்கள்	மன்றத்தில்	நடத்தப்	பட்ட	,
நடத்தப்பட	ேவண் ய	காரியங்கள்	ெசயல்	 ைறகள்	எல்லாம்	நன்றாக
விவாதிக்கப்பட் 	,திட்டமிடப்	பட் 	நடத்தப்	பட்டன.	ேவைலயில்லாத
இைளஞர்க க் 	இ ேவ	ஒ 	ேவைலயாய்ப்	ேபாய்	பலனளிப்பதா ம்	இ ந்த .

									பா க் 	ெதாழிற்சாைலயில்	ேவைல	ெசய் 	ெகாண்ேட	இந்தப்
பணிகைள ம்	கவனிப்ப 	இயலாமல்	ேபாயிற் 	.ெதாழிற்சாைலயில்	ராஜினாமா
ெகா த் 	வீ 	வந்தவன்	ெசய்திையச்	ெசான்ன ம்	கல்யாணி	அம்மா
விக்கித் ப்	ேபானாள்.
			”இ க்கிற	ேவைலைய	இப்ப 	விட் ட் 	வந்தால்	 ம்பம்	எப்ப டா	நடக் ம்
பா .?ேவைலேயாட	இ க்கிற	வைரக் ம்	தாேன	உனக் ம்	மதிப் .	ராஜு க் ம்
வி க் ம்	இன் ம்	ப ப் 	 யைல.	நீ	ெசஞ்ச 	ெகாஞ்சங் ட	நல்லா
இல்ைல.”என் 	ெபாரிந் 	தள்ளினாள்.

			பா க் ம்	கல்யாணி	அம்மாவின்	எண்ணங்கள்	 ரிந்த .	இ ந் ம்
சாதாரணமானவர்கள்	நடத் ம்	வாழ்க்ைகையத்	தன்னால்	ெதாடர்ந் 	நடத்த

யவில்ைல	என் 	அவர்க க் 	எப்ப ப்	 ரிய	ைவப்ப ?அன்றாடங்	காய்ச்ச
வழியில்லாம	ேபாய்வி ேம	என் ம்	பயம்	அவர்க க் .	ஒ வைர	நம்பியா	ஒ வர்
வாழ்கிறார்கள்	இந்த	உலகில்.?	தான்	ேவைலக் ப்	ேபாகாவிட்டால்	 ம்பம்
நடக்காதா.?	இந்த	நிைலயில்	உள்ளவர்கள்	ேம ம்	உயர	ேவண் ம்	என் தாேன
எண் கிறார்கள்.	அல்லாமல்	இேத	நிைலயில்	எல்ேலா ம்	வளர்ச்சி
அைடந்தி க்கிறார்களா	என் 	மட் ம்	ஏன்	சிந்திப்பதில்ைல.?



				இவற்ைறெயல்லாம்	அவர்க க் 	எ த் ைரப்ப 	இயலாத	காரியம்.	தான்
ெசய்ய	ேவண் ய	காரியங்கள்	ஆயிரமாயிரம்	இ க்கின்றன.	ஆனால்	இவர்கேளா.
பாரதி	ெசான்ன 	ேபால	

																				ேத ச்	ேசா 	நிதம்	தின் -பல
																				சின்னஞ்சி 	கைதகள்	ேபசி-மனம்

																				வா த்	 ன்பம்	மிக ழன் -பிறர்
																				வாடப்	பல	ெசயல்கள்	ெசய் -நைர
																				 க்	கிழப்	ப வம்	எய்தி-ெகா ங்

																				 ற் க் 	இைரெயனப்	பின்	மா ம்	–பல																		
																																																																																											

																				ேவ க்ைக	மனிதைரப்	ேபால	“			வாழ்ந் 	வீழ	ேவண் ம்	என்
நிைனக்கிறார்கேள,	இ 	 ைறயா	, மா	என்ெறல்லாம்	நிைனத் க்
ழப்பத்ைதக்	 ைறத் க்	ெகாள்ள	 யன்றான்.

					 ெவ த் 	ெசயலாற்றத்	ெதாடங்கிய	பிற 	அந்த	 ைவக்	 றித்
சிந்தைன	ெசய்தால்	அ 	இன் ம்	 ழப்பத்ைத	அதிகரிக்கத்தான்	ெசய் ம்.
பா வால்	சிந்தைன	ெசய்யாமல்	இ க்க	 யவில்ைல.	தாயாைர	சமாதானப்
ப த்தித்தான்	தீரேவண் ம்	அவர்கள்	கஷ்டப்படாமல்	இ க்கச்	ெசய்வ 	தன்
ெபா ப் 	என்பைத	அவர்கள்	உண ம்ப 	ெசய்ய	ேவண் ம்.

		“	அம்மா,	உங்க க் 	என்ைனத்	ெதரிந்த ேபால	ேவ 	யா க் ம்
ெதரிந்தி க்கா .	ஆனால்	உங்க க்ேக	என்ைன	சரியாகப்	 ரியவில்ைல	என்றால்
எல்ேலா க் ேம	நான்	ஒ 	 திராய்	இ ப்ப 	ஆச்சரியமில்ைல.	நான்	ஒன்
ேகட்கிேறன்.	நீங்கேள	ெசால் ங்கள்	அப்பா	இற்ந்த	பிற 	அவர்	இ ந்த	காலத்தில்
நீங்கள்	இ ந்த	நிைலையவிட	 ைறந்த	நிைலயில்	உங்கைள	விட் க்கிேறனா.?
இனிேமல்	அப்ப 	ஆகிவி ேவாேமா	என்ற	சந்ேதகம்	உங்க க் 	இ ப்பதால்தான்
வீணாக	வ த்தப்	ப கிறீர்கள்.	இ வைரக் ம்	நான்	யாரிட ம்	ெசால்லாதைத
ெசால் கிேறன்.	நான்	அதிக	நாள்	இ ப்ேபன்	என் 	எனக் த்	ேதான்றவில்ைல.
ஆனால்	இ க் ம்	காலத் க் ள்	என்னால்	இயன்றைத	ெசய்யத்	 க்கிேறன்.
அதற் 	ெதாழிற்சாைல	ேவைல	தடங்கலாயி ந்ததால்	ராஜினாமா	ெசய்
விட்ேடன்.	இதனால்	நம்	 ம்பம்	கஷ்டப்	படாத	வைகயில்	நடத் வ 	என்
ெபா ப் .”	என் 	என்னெவல்லாேமா	 றி,	தாயாைர	சமாதானப்	ப த்த	ேவண் ம்
என் 	எண்ணினவ க் 	எண்ணியைத	ெசால்ல	 யவில்ைல.	ெசால்லப்
ேபானால்	பிள்ைளயார்	பி க்கக்	 ரங்காய்	 ந்த	கைத	யாகலாம்.
			”எல்லாவற்ைற ம்	ேயாசித் த்தான்	அம்மா	இந்த	 க் 	வந்ேதன்.தய



ெசய் 	என்ைன	ெகாஞ்ச	ேநரம்	நிம்மதியாக	இ க்க	வி ங்கள்”	என்
சி சி க்கத்தான்	 ந்த .	கல்யாணி	அம்மா க் 	இன் ம்	ஒ 	ேசாதைனக்
காலத்ைதக்	கடக்க	ேவண் ம்	என்ற	விரக்தி	மனப்	பான்ைமேய	ேமேலாங்கி
நின்ற
				எண்ணற்ற	கவைலகள்	எண்ணத்தில்	உதயமா ம்	ேபாெதல்லாம்	உள்ளத்தின்
ஒ 	ேகா யில்	 க்	 க்	ெகன் 	ஒ 	சி 	ஒளி	ேதான்றி	மைறவ ேபால
பா க் த்	ேதான் ம்.	அந்த	ஒளிைய	நன்றாக	ஆரா ம்ேபாெதல்லாம்	நிழல்	ேபால்
ஒ 	உ வம்	அதில்	மங்கலாகத்	ெதரிவ 	ேம ம்	ெதரி ம்.	இேத	ஆராய்ச்சியில்
ஈ பட்ட	பா க் 	கலங்கைர	விளக் த்தான்	நிைன க் 	வ ம்.	கைரயின்
அண்ைமையச்	 ட் க்	காட் ம்	கலங்கைர	விளக்கம்	தாேனா	உள்ளத்தில்	உண ம்
அந்த	சிறிய	ஒளி.?

			ஒளிையப்	ெபரிதாக ம்	அதில்	ெதரி ம்	உ வத்ைத	சியாமளா	வாக ம்	கற்பைன
பண்ணிப்	பார்ப்பதில்	மகிழ்ச்சியைட ம்	பா ,	அ ேவ	உண்ைமயாக ம்	இ க்கக்
டாதா	என் ம்	ஏங் வான்.	ஆனால்	ம கணேம	வாழ்க்ைகக்	கைரயின்	ஒளியில்

சியாமளாைவக்	காணேவ	அவன்	உள்ளம்	ந ங்கிய .

			இ ந்தா ம்	சியாமளாைவக்	காண	ேவண் ம்	என்ற	உத்ேவகம்	அப்ேபா
அதிகமா ம்.	அன் ம்	அேத	நிைலயில்	இ ந்த	பா 	மனதில்	எ ந்த	அந்த
உ வத் க் 	ஏற்ெகனேவ	வரிவ வம்	ெகா த்தி ந்தா ம்	ம ப ம்	அைத
நிைன ப த்தி	எ தத்	 வங்கினான்.					

						நிலைவப்	பழிக் ம்	 கம்

					நிைனைவப்	பதிக் ம்	கண்கள்
					நிலமடந்ைத	நா ம்	எழில்- த் ச்
					சரம்	விரித்த	 ல்ைலச்	சிரிப் -சிந்தக்

					கமலமலர்	ெசவ்விதழ்	விரிப் -ெகாண்
					படர்ெகா ெவல் ம்	 யிைட-	என்
					இடர்	ேசர்க்க	இைடயிைடயாட	–ெமன்னைட

					நடந்ெதன்	 ன்	நின்றாள்-இன்பக்
					கனவிைன	நனவாக்க	எண்ணி-வந்த
					கற்பைனக்	கண்	கண்ட	கன்னி.

	

	



எ தி	 த் 	ஒ ைறப்	ப த் ப்	பார்த் க்	ெகாண் 	தி ப்தியைடந்
எ ந்தவைன	எழெவாட்டாமல்	ேதாள்கைள	அ க்கிய 	இ 	கரங்கள்.
					”	யாரப்பா	அந்த	கற்பைனக்	கண்	கண்ட	கன்னி.?நான்	ெதரிந்
ெகாள்ளலாமா.?”	கானின்	 ரல்	ேகட்ட ம்	பா க் 	 த்	ெதம் 	வந்த 	ேபால்
இ ந்த .

					“	கான்,	அப்பாடா...	யாேரான் 	ெநனச்சிட்ேடன்.	என்ன	சமாசாரம்	?ஏதாவ
க்கிய	விஷயமில்லாமல்	வீட் க் 	நீ	வர	மாட் ேய.”

							“என்	நண்பன்	என்னடா	ஒ 	மாதிரியாக	இ க்கிறாேன	,என்ன	காரணம்
என்ெறல்லாம்	நான்	 ழம்பிக்	ெகாண் ந்ேதன்.எனக் 	 க்கில்	வியர்த் 	வந்
பார்த்தால்	அல்லவா	ெதரிகிற 	உனக் 	காதல்	ேநாய்	பி த்தி க்கிற	விஷயம்.
இன் ம்	யாரந்த	பாக்கியவதி	என் 	ெசால்ல	வில்ைலேய.”
					“அெதல்லாம்	காலம்	வ ம்ேபா 	ெதரி ம்		இப்ேபா	வந்த	விஷயத்ைத	உைட.”
பா வின்	பி வாதம்	கா க் த்	ெதரிந்த தான்.வந்த	காரணத்ைத	விளக்கினான்.

				”	எந்த	ேநரத்தில்	தமிழ்	மன்றம்	மக்கள்	மன்றமாக	மாறியேதா	அந்த	ேநரத்தில்
நாம்	நரி	 கத்தில்	விழித்தி க்க	ேவண் ம்.	பல	லட்ச	 பாய்கள்	 லதனமாகக்
ெகாண்ட	ஒ 	ஆைலயின்	அதிபதி	நம்ைமத்	ேத 	வந்தி க்கிறார்.	மன்றத்தின்
ேதாற்றம்	வளர்ச்சி	இவற்ைறப்	பற்றிக்	ேகள்விகள்	ேகட் 	என்ைனத்	திணற	அ த்
விட்டார்.	அவர்	ேகட்ட	ேகள்விகளின்	ேதாரைணைய	ஆராய்ந் 	பார்த்தால்	அவரால்
மன்றத் க் 	மிக ம்	சாதகமான	காரியங்கள்	பல	ஆகலாம்.	என்ேற
ேதான் கிற .	வரேவற்பைறயில்	விட் 	வந்தி க்கிேறன்.சேகாதரி	சியாமளாவால்
அவைர	நன்றாக	சமாளிக்க	 ம்.	 ட	நீ ம்	இ ந்தால்தான்	 ைறயாக
இ க் ம்.	மன்றத் த்	தைலவைர	ஆைல	அதிபதி	சந்திக்க ம்	வி ம் கிறார்.
உன்ைனக்	ைகேயா 	 ட் க்	ெகாண் 	ேபாவ தான்	நான்	வந்த	ேநாக்கம்.”
					”	கான்,	நா ம்	உன்ைன ம்	சியாமளாைவ ம்	பார்க்க	ேவண் ம்	என் தான்
நிைனத் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	எதற்ெகன் 	அவைர	அ ப்பிய டன்
ெசால்கிேறன்.	“

							பா ம்	கா ம்	மன்றத் க் ள்	 ைழந்தனர்.வந்தி ந்த	மனிதைரக்
கண்ட ம்	பா க் 	அவைர	எங்ேகா	பார்த்த 	ேபாலி ந்த .வந்தி ந்தவ ம்
பா ைவ	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட”	உங்கைள	எங்ேகா......	“என் 	இ க்க ம்,
பா ம்	“எனக் ம்	உங்கைள	எங்ேகா	பார்த்த ேபால்	நிைனவி க்கிற .”	என்
சற் 	ேயாசித்தவன்,	“உங்கள்	ெபயர்	 ப்பிரமணியம்,	ேகாய த் ரில்	ஆைல
அதிபர்	அல்லவா	நீங்கள்	?”

என் 	ேகட்டான்.	“	ஆமாம்	,	நீங்கள்	யாெரன் ......”

“பனிெரண் 	வ ஷங்க க் 	 ன்	உங்களிடம்	ேவைல	ேத க்	ெகாண் 	வந்த	ஒ



சி வைன	ைகயில்	பணம்	ெகா த் 	ஊ க் 	அ ப்பி	ைவத்தீர்கேள.அந்தச்
சி வன்	பா 	நான்தான்.”

					”ஆமாம்	,ஆமாம்,	இப்ேபா தான்	நிைன க் 	வ கிற .	அப்ேபாேத	உன்ேமல்
எனக் 	ஒ 	அலாதியான	பாசம்	ேதான்றிய .	உண்ைமயிேலேய	ேவைல	ஏ ம்	காலி
இ க்கவில்ைல.	ேம ம்	அப்ேபா 	நீ	ஒ 	 ழந்ைத	ேபால்	இ ந்தாய்.ஹூம்.!
அன்ைறக் 	நான்	ெசய்த ம்	சரிதான்		இல்ைலெயன்றால்	இந்த	ெபங்க ரில்
இந்த	நிைலயில்	உன்ைனக்	காண	இவ் ர்	மக்கள்	ெகா த் 	ைவத்தி க்க
மாட்டார்கள்.பா 	உன்	மன்றம்	என்	மனைச	ெதாட் 	விட்ட .	“

					“உன்	மன்றம்	என் 	தவறாகச்	ெசால்கிறீர்கள்	சார்.உங்கள்	மன்றம்	என்றால்தான்
சரியாயி க் ம்.	“
					“சரியாகச்	ெசான்னாய்	பா .	ஏராளமான	ெசாத் க்கைள	ேசர்த் 	ைவத் க்
ெகாண் 	என்ன	ெசய்வெதன் 	ெதரியாமல்	நின்ற	நான்	உன்	மன்றத்ைத,	சாரி,
உங்கள்	மன்றத்ைதப்	பற்றி	நிைறயக்	ேகள்விப்பட்ேடன்.	வாரிசில்லாத	ெசாத் க்கள்
உங்கள்	மன்றத் க் 	உபேயாகம்	ஆ ம்	என்றால்	என்ைன ம்	ஒ
அங்கத்தினனாகச்	ேசர்த் க்	ெகாள் ங்கள்’”
						பா க் ம்	கா க் ம்	சியாமளா க் ம்	தங்கள்	கா கைளேய	நம்ப

யவில்ைல.	கான்	தான்	 தலில்	சமாளித் க்	ேகட்டான்.

						“	நீங்கள்	நன்றாக	ேயாசித் 	வந்த	 தாேன	இ .?	இைளஞர்கள்	நாங்கள்
ேபா ம்	வழி	 ரட்சிப்	பாைத.	நீங்கள்	வி ம்பாத ம்	எதிர்பார்க்காத ம்	இங்ேக
நடக்கலாம்”
				“		நான்	இங் 	வந் 	ேநரில்	கண்ட ம்	ேகட்ட ம்தான்	என் ைடய	இந்த

க் க்	காரணம்.	அ ம்	பா ைவப்	பார்த்த ம்	தீர்மானம்	ஆனதாகப்
ேபாய்விட்ட .	 ழந்ைத	சியாமளா	எனக் 	எல்லாவற்ைற ம்	விளக்கிச்
ெசான்னாள்.	ேகாய த் ரிலி க் ம்	ஆைலைய	விற் விட் ப்	பணத் டன்
வ கிேறன்”	என்றவைர	பா 	இைடமறித் 	“	அைத	விற்க	ேவண் ய	அவசியேம
இல்ைல	சார்.	சீரான	 ைறயில்	நடத்தப்	ப ம்	ஆைலயில்	ேவைல	ெசய் ம்	 ற் க்
கணக்கான	ெதாழிலாளர்கள்	சீரான	 ைறயில்	வாழ ம்	வைக	ெசய் ங்கள்..
இந்த	மன்றம்	ெபங்க ரில்	உள்ள 	ேபால	ேவ 	இடங்களி ம்	ெசயல்பட	வழி
ெசய்யலாேம.”	என்ற ம்	 ப்பிரமணிய ம்	ஒப் க்	ெகாண்டார்.	ேம ம்	அவேர
மன்றத் க்கான	எந்த	உதவிைய ம்	ெசய்வதாக	வாக்களிக்க ம்	ெசய்தார்.	
				பா க் 	ஏற்பட்ட	மகிழ்ச்சியில்	கண்களில்	நீர்	 ளித்த .	 ப்பிரமணியத்தின்
உ வில்	தன்	தந்ைதைய	மானசீகமாக	வணங்கினான்..தன்ைனப்	ேபாலேவ	கா ம்
,சியாமளா ம்	மகிழ்ச்சிக்	கடலில்	நீந் வைதக்	கண்டான்.	 ப்பிரமணியத் க் ம்
தன்	மனசில்	இ ந் 	ஒ 	ெபரிய	ப 	இறங்கின	மாதிரி	இ ந்த .	பள்ளிக் டம்



பண்டகசாைல,ப ப்பகம்	எல்லாவற்ைற ம்	அவ க் க்	காண்பித்தனர்.
ஒவ்ெவான்ைறப்	பற்றி ம்	அைவ	வளர்ந்த	விதம்	பற்றி ம்	விரிவாக	விவரித்தனர்.
சிறி 	ேநரத்தில்	தின ம்	வ வதாகக்	 றித்	தன்	விலாசத்ைத ம்
ெகா த் விட் 	ெசன்றார்	 ப்பிரமணியம்.
					“கான்,நல்ல	காரியங்க க் 	ஆண்டவனின்	அ ள்	என்ைறக் ம்	உண் 	என்
நன்றாகத்	ெதரிகிறதல்லவா.?	இைளஞர்கள்	நம்ேமா 	வய
திர்ந்தஅ பவசாலி	ஒ வர்	ேச கிறார்..	அவர்	அன்ைறக் 	என்னிடம்	காட் ய

பரிைவ	என்னால்	மறக்க	 யா .	ஆயிரக்	கணக்கான	 கங்கைள	கண்டா ம்
ஒ 	சில ைடய	உ வம்	சில	நிமிஷ	ேநரேம	சந்திப் 	என்றா ம்	அழியா 	பதிந்
வி கிற .	ஏெனன்ேற	விளங்கவில்ைல.	”	அ 	அந்த	மனிதரின்	தனித்தன்ைமைய
விேசஷ	 ைறயில்	ெவளிப்	ப த் ம்	விதத்தில்	தான்	இ க்கிற ”	என்றாள்
சியாமளா.

				அ வைர	சியாமளா	அ கில்	இ ந் ம்	அவைளக்	காணா 	காண்ப 	ேபால்
தி ெரனப்	பா க் ப்	பட்ட .	மனதில்	பட்டைதக்	 ற ம்	ெசய்தான்..

					“	காண்ப ,	பார்ப்ப 	என்ற	இரண் 	வார்த்ைதக ம்	ஒேர	ெபா ள்
ெகாண் ப்ப 	ேபால்	ேதான்றினா ம்	உண்ைமயில்	மா பட்ட	ெபா ைளேய
றிக் ம்.	காண்ப 	கண்ணின்	ெசயல்.	பார்ப்ப 	கண்ணின்	ெசயேலா

உள்ள ம்	ெசயல்ப ம்	தன்ைமையக்	காட் வ .	ஆங்கிலத்தில்	to	see,		to	look
	என்ப ேபால.	இ வைர	உன்ைனக்	கண் 	ெகாண் ந்ேதன்.	Now	I	am	looking
at	you.	என் 	விளக்கம்	 றி	பா 	சியாமளாைவப்	பார்த்த	ேபா ,	பா வின்
கற்பைனக்	கண்	கண்ட	கன்னி	யார்	என் 	கா க் ப்	 ரிந் 	விட்ட .	 ரிந்த ம்
ெமல்ல	ந வத்	ெதாடங்கியவைன	கவனித்த	பா ,	“	கான்	எங்ேக	ேபாகிறாய்
?”என் 	ேகட்டான்.	“	எனக் 	 க்கியமாக	கவனிக்க	ேவண் ய	ேவைல
ஒன்றி க்கிற .	 த் விட் 	உன்ைனத்	தனியாகக்	கவனிக்கிேறன்	“	என் ,
தனியாக	என்ற	வார்த்ைதைய	அ த்தமாக	உச்சரித் விட் 	கான்	ெசன்றான்.

				”	சியாமளா.....”

			”		.....................”

				”சியாமளா	“
				“	ஹூம்......”

				”	உன்ைனப்	பார்த் ப்	ேபச	ேவண் ம்	என் 	 யன்ற	ேபாெதல்லாம்	ஏதாவ 	ஒ
தடங்கல்	வந் 	ெகாண்ேட	இ ந்த .	இப்ேபாதி ந்த	தடங்க ம்	தானாக	விலகி
விட்ட .”	ேபச	ஆரம்பித்தவ க் 	என்ன	ேப வெதன் 	 ரியவில்ைல.	ேப வதற்
விஷயங்கள்	இல்லாமல்	அல்ல.	ெசால்ல	ேவண் யவற்ைற	 தலிேலேய	நன்றாக
சிந்திக்க	ேவண் ய 	அவசியம்	என் 	பா க் 	அ க்க 	ேதான்ற



ஆரம்பித்ததால்	ெதரிவிக்க	வி ம்பிய	ஆைச	அன் 	ெமாழிகள்	ெதரிவிக்கப்
படாமேலேய	ெதாக்கி	நின்றன.	சியாமளா க் 	எ ம்	சரியாகப்	 ரியா	விட்டா ம்
,பா 	எைதேயா	எண்ணி	மனதில்	 ங் கிறான்	என்ப 	மட் ம்	விளங்கிற் .
அவன்	தன்னிடம்	எைதேயா	ெசால்லத்	 க்கிறான்,ஆனால்	ெவளிப்ப த்த

யாமல்	தவிக்க ம்	ெசய்கிறான்	என் 	உணர்ந்தேபா ,	பா விடம்	அவ க் ப்
பரி 	ேமேலாங்கிய .

	

			”பா ,	நீங்கள்	என்னிடம்	எைதேயா	மைறக்கிறீர்கள்.உங்கள்	ேபாக் 	,ேபச்
எல்லாேம	 திராக	இ க்கிற .என்ைனக்	கண் 	ேபச	 ய ம்	ேபாெதல்லாம்
எைதேயா	பறி	ெகா த்த 	ேபால்	ேதான் கிறீர்கள்.	என்னால்	உங்கள்
சஞ்சலத்ைதப்	ேபாக்க	 ெமன்றால்	நான்	எதற் ம்	தயார்.	ெசால் ங்கள்	பா .”

					“இ வைர	நான்	எைத ம்	பறி	ெகா க்கவில்ைல	சியாமளா.	ஆனால்	நாளாக
ஆக,	என்	உயிைரவிட	ேமலாக	நான்	வி ம் ம்	உன்ைன,ேய	பறி	ெகா த்
வி ேவேனா	என்ற	மன	உைளச்சல்தான்	என்ைனப்	ைபத்தியமாய்	அ க்கிற .”

					“உங்க க் 	வாழ்க்ைகயின்	உ 	 ைணயாக	நான்	இ க்கப்	ெப ம்	ேப
ெசய்தி க்க	ேவண் ம்.	ஆனால்	அந்த	வாய்ப் 	எனக் க்	ெகா ப்ப 	உங்கள்
ைகயில்தான்	இ க்கிற .	அைத	நீங்கள்	நிைறேவற்ற	சாதி,	ச தாயம்,	அந்தஸ்
ஆகிய	எல்லா	எதிர்ப் கைள ம்	தாங்க	ேவண் 	இ க் ேம	என் தான்	நிைனத்
நான்	என்ைனேய	கட் ப்	ப த்திக்	ெகாள்கிேறன்.”

				”	சியாமளா,	 ன்பங்கைள ம்	எதிர்ப் கைள ம்	கண் 	அஞ் கிறவன்	நானல்ல.
அவற்ைற	எதிர்த் ப்	ேபாரா கின்ற	 யற்சிக் ப்	ெபய்ர்தாேன	வாழ்க்ைக.	என்
சஞ்சல ம்	சங்கட ம்	அதல்ல.நான்	எண்ணியவற்ைற	ெசயலாற்ற	வாய்ப்ேப
தராமல்	ஆண்டவன்	என்ைன	ஏமாற்றிவி வான்	என் 	என்	உள்ளத்தின்	ஒ 	ப தி
அ க்க 	எச்சரிக்கிற ..சியாமளா	ஒன் 	மட் ம்	நிச்சயம்..என்	வாழ்க்ைகயில்
மணவிைன	என் ஒன் 	இ ந்தால்,	அந்த	சடங்கில்	என் ைடய	ம 	பாதியாக
நீதான்	வீற்றி ப்பாய்.	அ 	நிைறேவற	மனித	சக்திக் 	அப்பாற்பட்ட	ஆண்டவனின்
கி ைபதான்	ேவண் ம்.	ஒ க்கால்	அ 	அப்ப யில்லாமல்	இ க்க	ேவண் ம்
என்ப தான்	கட ளின்	சித்தம்	என்றால்	நீ	என்ைன	மறந் 	விட	ேவண் ம்.
உனக் ப்	பி த்த	ஒ வேனா 	நீ	இல்லறம்	நடத்த	ேவண் ம்.	இைதச்
ெசால்லத்தான்	நான்	காத்தி ந்ேதன்..கற்பைன	எண்ணங்களில்	உன்ைனேய	நீ
ஏமாற்றிக்	ெகாள்ள	மாட்டாய்	என் 	எனக் 	உ தி	ெகா ,	சியாமளா.”
				“	பா 	உங்கைள	நான்	அைடயத்தான்	ேபாகிேறன்.அ தான்	ஆண்டவனின்
சித்த ம்.	நீங்கள்தான்	ஏேதேதா	கற்பைன	எண்ணங்களில்	உங்கைளேய	ஏமாற்றிக்
ெகாண் 	வ கிறீர்கள்.	இனி	உங்கைள	ஒ 	உல்லாச	 ஷ்னாகச்	ெசய்வ 	என்
ெபா ப் .”	என்ற	சியாமளா,கான்	வ வைதக்	கண்ட ம்	விைட	ெபற் க்	ெகாண்



ெசன்றாள்.
					“	கங்கிராஜுேலஷன்ஸ்	,பா ,!	பி த்தா ம்	 ளியங்ெகாம்பாய்த்தான்
பி த்தி க்கிறாய்.	என் ைடய	ேகள்விக் 	விைட	கிைடத் 	விட்ட .

வாழ்க	உங்கள்	காதல்.!	வளர்க	அதன்	அ ப்பைடயில்	எ ம்	உங்கள்
இல்லறம்.”

			கா க் 	உண்ைமயிேலேய,பா ைவ ம்	சியாமளாைவ ம்	இைணந்
காண்பதில்	சந்ேதாஷம்தான்.	அ ேவ	உண்ைமயான	நிைல	என் 	அறிந்த ம்
அ 	பதின்மடங்காயிற் .

						கான்.	என்	உயிர்	நண்பன்	நீ.	உன்னிடம்	மைறப்பதில்	எனக்ேக ம்	லாபமில்ைல..
ஆனால்	ஒ 	சமயம்	அப்ப 	நடக்காமல்	ேபானால்,	அனாவசியமாக	ஒ
ெபண்ணின்	வாழ்க்ைக	பாழாய்ப்	ேபா ம்.	இந்த	விஷயம்	உன்ேனா
இ க்கட் ம்.இன்ெனான் 	நாம்	எண் வ ேபால்	நடப்ப 	ஆண்டவ க் ப்
ெபா க்க	வில்ைல	என்றால்,சியாமளா	அவ க் ப்	பி த்த	ஒ வேனா
வாழ்க்ைக	நடத்த	ேவண் ம்.	அவைள	உன்	சேகாதரியாக	பாவித் 	அைத	நீ
ெசய்வ 	உன்	கடைம.”
				“	என்னய்யா	உளர்ேற	நீ.!	சியாமளா க் ம்	உனக் ம்	தி மணம்	நடப்ப
ஆண்டவ க் ப்	ெபா க்காதா.?	ஆண்டவேன	எதிர்த்தா ம்	அ 	நடந்ேத
தீ ம்.அபயம்	அளிக்கிேறன்	பக்தா.....கலங்காேத.!”

				“	விைளயா ம்	ேநரமல்ல	கான்.	இ 	நான்	உனக் ச்	ெசால்வ ,	நீ	ேகட்க
ேவண் ய .	அவ்வள தான்.”
						வீட் க் 	வந்த	பா க் த்	தன்	மனப்ப 	சற்ேற	 ைறந்த	மாதிரி
இ ந்த .	ேவைலைய	ராஜினாமா	ெசய்த 	பற்றி	அவன்	யாரிட ம்	எ ம்
ெசால்ல	வில்ைல.	கல்யாணி	அம்மாவிட ம்	ெசால்லி	இ க்க	ேவண்டாம்
என் 	ேதான்றிய .

							கண்ணைனக்	காண	ேவண் ம்	ேபாலி ந்த 	பா க் .

உடற்ேசார்ைவ ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்	ேபானான்.கண்ணன்	வழக்கம்ேபால்
ைஜயைறயில்	அமர்ந்தி ந்தான்.	மாலதி	பயபக்தி டன்	நின்றி ந்தாள்.

ஓைசப்	ப த்தாமல்	ஷூைவக்	கழற்றி	ெவளியில்	ைவத் 	உள்ேள	 ைழந்த
பா ைவ	கண்ணன்	சற் ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல..அப்ேபா 	 ைஜைய	 க்க
இ ந்தவன்	ேவண் ெமன்ேற	காலத்ைதக்	கடத்தினான்.பா 	எைத ம்
ெபா ட்ப த்தவில்ைல.	சற் 	ேநரம்	தன்	அண்ணைன ம்	அண்ணிைய ம்
பார்த் க்	ெகாண் ந்தவன்,பிற 	எ ந் 	ேபாகப்	 றப்பட்டான்.

						“ ைஜ	 ம்	வைரக் ம்	காத்தி க்க	ேநரமில்ைல	உனக் ..இ
வேரன்.”ஆண்டவைன	ேவண் க்	ெகாண் ந்தவன்	பாரைவ	பா வின்	ெபா ைம



எந்த	அள க் ச்	ேசாதிக்கப்	ப கிற 	என் 	அளந் 	ெகாண் 	இ ந்ததால்,
அவன்	 றப்	பட்ட	ேபா 	காத்தி க்கச்	ெசான்னான்.

				“	ேநரமில்ைல	அண்ணா.	உங்கைளெயல்லாம்	பார்க்க	ேவண் ம்	ேபாலி ந்த
.வந்ேதன்.	பார்த்ேதன்.	ேபாகிேறன்.ேவ 	விேசஷமாக	எ மில்ைல.	வ கிேறன்”.

					பா வின்	வரைவக்	கண்ண ம்	மாலதி ம்	எதிர்	பார்த்தி க்க	வில்ைல
என்றால்,வந்தவன்	இப்ப 	நடந் 	ெகாள்வான்	என் 	கனவி ம்	க த	வில்ைல.
பா ைவ	அவமானப்ப த்தக்	கண்ணன்	ெகாண்ட	 யற்சிகளிெலல்லாம்	
அவ க் த்	ேதால்விேய	கிைடத்த .	ேம ம்	சில	சமயங்களில்	அவேன
அவமானப்	பட ம்	ேவண் 	இ ந்த .

						வ கிேறன்	என் 	ெசால்லித்	தி ம்பிய	பா க் 	எப்ேபா 	என் 	மட் ம்
நிச்சயமாக	ெசால்லி	இ க்க	 யா .	வ ேவாமா,	வர மா	என்ற	ேகள்விேய
அவைனத்	திணற	அ த்த .அவ க்ேக	அவன 	எண்ணங்களின்	ேபாக் க் ப்
ெபா ள்	விளங்க	 யவில்ைல.	அவன்	நடந் 	ெகாண் 	வந்த	வித ம்	ெசய்
வந்த	ெசயல்க ம்	,அவ ள்ளி ந் 	அவ க்ேக	 ரியாமல்	அவைன	ஆட்
ைவக் ம்	ஒ 	சக்தியின்	கட் ப்	பாட் க் 	அடங்கியதாக	இ ந்த .

						வீ 	வந் 	ேசர்ந்தவன்	கல்யாணி	அம்மா	சற் ம்	எதிர்பார்க்காத	 ைறயில்
இர 	சாப்பிட்டான்.சாதாரணமாக	சாப்பிட	உட்கா பவன்	சாப்பிட் 	எ வ 	 டத்
ெதரியா .	ஆனால்	அன் 	தம்பிக டன்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	சாப்பிட்டவன்
அவர்கள்	எப்ப 	எப்ப 	எல்லாம்	விளங்க	ேவண் 	ெமன்
அறி த்தினான்.. றிப்பாக	ராஜு ம்	வி ம்	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ய	வழி
ைறகைள	எல்லாம்	விளக்கினான்.

					கல்யாணி	அம்மா ம்	தம்பிக ம்	பா 	சந்ேதாஷமாக	இ க்கிறான்	என்பைத
அறிந்த	ேபாேத	மகிழ்ச்சி ற்றனர்.	எல்லாேம	இ ந் ம்	ஒன் ேம	இல்லாதவன்	ேபால்
பா 	வாழ்கிறான்	என் 	மற்றவர்கள்	தவறாக	நிைனத்தா ம்	இ ப்பைத ம்
சரியாக	அ பவிக்காமல்	மனம்	வா கிறான்	என் 	அவர்கள்	அறிந்தி ந்தனர்.
அவர்க க் 	பா வின்	மனமாற்றம்	 திய	உற்சாகத்ைதக்	ெகா த்த .

				பா க் 	ெபா 	வாழ்வில்	கிைடத்தைவ	ெப ம்பா ம்	ெவற்றிதான்	என்றா ம்
அவன்	 ம்பத்ைதப்	ெபா த்தவைர	ெப ம்	ேதால்விதாெனன் 	அவன்
க தினான்.	நான் 	 வர்க க்கிைடேய	நடத் ம்	ஆட்சியில்	 வ க்ெகா
கட்சியாக	 ம்பத்தவர்	பிரிந்தி ந்தைதத்	தவிர்க்க	 யாத	அவன
ெகாள்ைககளிேலேய	சில	சமயம்	அவ க் 	சந்ேதகம்	ஏற்ப ம்..தவிர்க்க

யாதைவகள்	அ பவித்ேத	தீரப்	படேவண் ம்	என்ற	விரக்தி
மனப்பான்ைமயில்தான்	அவனால்	வாழ்க்ைக	நடத்த	 ந்த ..

				கடந்தகால,	நிகழ்கால,	எதிர்கால	நிகழ்ச்சிகளில்	எல்லாம்	மனம்	ெச த்திக்



ெகாண் ந்தவ க் ,	ஒ 	அற்ப	ஆைச	ஏற்பட்ட .
						“அம்மா,இப்ேபாதி க் ம்	இந்த	நிைல	காட்சி	மாறி,நான்	ஒ
ழந்ைதயாகத்	தவழ	ேவண் ம்ேபால்	இ க்கிற .அப்ப 	நடக் மானால்
ன்பங்கேள	நிைறந்த	இந்த	வாழ்க்ைக	இ ப்பேத	அறியாத,	நல்ல

ெபால்லாத 	என்ற	உணர்ேவ	இல்லாத,பயம்	ேகாபம்	என்ற	உணர்ச்சிகேள
இல்லாத	,அன்ேப	ெதய்வம்	எனத்	 லங் ம்	எண்ணம்	ஒன்ேற
உைடயதான,கள்ளங்கபடம்	இல்லாத	பக் வமான	மனம்	ெகாண்டவனாக
மாறலாம்	அல்லவா..அந்த	நடக்க	 யாத	காட்சிைய	மானசீகமாகேவ ம்
உணர	ேவண் ம்	ேபால்	இ க்கிற ..நான்	ஒ 	 ழந்ைதயாம்.	உங்கள்
ம யில்	ப த் க்	ெகாள்கிேறனாம்”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட,	கல்யாணி
அம்மாவின்ம யில்	தைல	ைவத் ப்	ப த்தான்.	கண்கைள	சற்ேற	 . க்
ெகாண்டான்.பா க் 	ஏற்பட்ட	இந்த	ஆைசயில்	மனம்	ெநகிழ்ந்த	கல்யாணி
அம்மா ம்	அவன்	தைலைய	ெம வாக	வ க்	ெகா த்தாள்.

				கண்கைள	 யப 	ப த்தி ந்தவன்	 ற	உலகக்	காட்சிகைளக்	காணவில்ைல.
ஒளிமயமான	உல்லாச ரியின்	அரியைணயில்,	லட்ேசாப	லட்சம்	மக்கள்	உட்கார்ந்
இ ப்பைதக்	கண்டான்.ஒேர	அரியைண	என்றா ம்	எல்ேலா ம்	இடம்	ெபறக்

யதான	 ைம ைடயதாக	இ ந்த .அங் 	கண்டவர்கள்	எல்ேலா ம்
ழந்ைதகள்.அன்பின்	அரவைணப்பில்	கட் ப்	பட்டவர்கள்.	ெமல்லத்	தவ்ழ்ந்

ேச கிற 	இன்ெனா 	 ழந்ைத.	அ 	பா வின்	சாயைலேய	ெகாண் க்கிற .

						இன்பமான	கற்பைனயில்	கிடந்தவன்	உத கள்	சற்ேற	விரிகின்றன.	கல்யாணி
அம்மா,	ராஜு,	வி ,	சந் 	,ரவி,	அைனவ ம்	பா வின்	இந்தப்	 ைமயான
ஆைச	நிைறேவறிக்	ெகாண் ப்பைதக்	கண் 	மனம்	ெநகிழ்ந்தவர்கள்	அந்தப்
ன்னைகைய ம்	கண்டனர்.
				”	அண்ணா க் க்	 ஷி.	 ழ்ந்ைத	சிரிக்கிற 	“-ரவியின்	 ரல்	ேகட்ட ம்	பா
கண்கைளத்	திறந் 	ெகாண் ,பார்க்கிறான்.	தன்ைனச்	 ற்றி ம்	அைனவ ம்
இ ப்பைதப்	பார்த்த ம்	ஒ 	அலாதியான	தி ப்தி	ஏற்ப கிற .		

					”அம்மா,	 ழந்ைத	அ கிேறனாம்.!	நீ	பால்	 கட் வாயாம்	!	அம்மா...ஆ	ஆ		ஊ
ஊ”

				“	என்ன	பா 	விைளயாட் 	இ .	“

				“	நீ	பால்	தரைலன்னா	நான்	அ ேவன்.அம்ம்ம்மாஆ	ஆ”	

விைளயாட் ன்	 ரண	 ைவைய	அ பவித் க்	ெகாண் ந்த	ரவி,	ஓ ப்	ேபாய்
பாலாைட ம்	பா ம்	ெகாண் 	வந்தான்..

					கல்யாணி	அம்மா ம்	பாைலப்	 கட் னாள்	பா க் .	இரண் 	மிட
வி ங்கியவன்	ேபா ம்	என் 	ைசைக	காட் னான்.	 ற் ம்	ஒ 	 ைற



எல்ேலாைர ம்	பார்த் க்	ெகாண்டான்.சற்ேற	கண்கைள	தி ப்தி டன்	 னான்.
ம ப ம்	அேத	காட்சி.!	 திய	 ழந்ைத....பா ....ெமல்லத்	தவழ்ந் 	 ழந்ைதகள்
உலகிற் ச்	ெசல்கிறான். கத்தில்	மீண் ம்	 ன்னைக.!
				இந்தப்	 ன்னைக	என் ேம	அழியாத	 ன்னைக.!	உலகின்	 ேராத,	விேராத
கட் ப்	பா களிலி ந் 	வி தைல	ேத த்	தந்த	 ன்னைக.	!

				ஆடேவண் ய	விைளயாட்ைட	ெவற்றிகரமாக	 த் விட் க்	கைளப்ேப
இல்லாமல்	ப த் க்	கிடந்த	பா ைவ	கண்ட	கல்யாணி	அம்மா க் 	உலகேம
இ ண் 	விட்ட 	ேபான்ற	உணர்ச்சி	ஏற்பட்ட .	ஆயிரமாயிரம்	சம்மட் கள்
ெகாண் 	ஆயிரமாயிரம்	ேபர்	இ ப்பைதப்	ேபான்ற	ஒ 	ேவதைன.	அலறி
வி கிறாள்.
				“	பா ...	பா ......	“

				“	அண்ணா....	அண்ணா....	“
ந்தர ரி	ேபால்	இ ந்த	இடம்	மயான ரியாகி	விட்ட .	
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																																						அமர	கவி	பாரதிக்
சமர்ப்பணம்

(அன்றிர 	ப க்ைகயில்	ப த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	உறக்கம்	வ வ 	ேபால்
இ ந்தா ம்	உள் ணர் 	மட் ம்	விழித் க்	ெகாண் 	தான்	இ ந்த .	அன்
மாைல		நடந்த	பாரதி	விழா	நிகழ்ச்சிகைள	எண்ணிக்ெகாண்ேட	இ ந்தவன்
எப்ேபா 	உறங்கிேனன்	என்ேற	ெதரிய	வில்ைல.
உடல்	உறங்கிய	நிைலயில்	உள்ளம்	விழித் க்	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	அந்த
விழித்த	நிைலயில்	நான்	இந்தக்	ைவயேம	ஒ 	ேகாள	வ வில்	 ற்றிக்
ெகாண் ப்பைதக்	கண்ேடன்.	மாறி	மாறி	இ ளி ம்	ஒளியி ம்	இயங் ம்
ேகாளத்தில்	அந்தந்த	தன்ைமக்	ேகற்ப	நிகழ்ச்சிக ம்	நடக்கக்	கண்ேடன்.
இ ளில்	ெபாறாைம,	 ேராதம்,	அறியாைம	இன்ன 	ேபான்ற	ேபய்களின்
க் ர ம்	,ஒளியில்	அன் 	,நல்ெலண்ணம்,அறிவாளியின்	சந் ஷ் 	ேபான்ற

ெமய்ஞானப்	ெபாலி ம்	மாறி	மாறிக்	காட்சியளித்த .	இ 	மாறிவ ம்	உலக
இயல் கைளத்	ெதளி றத்	ெதரிவிப்ப 	ேபால்	இ ந்த .	 ற்றி	ெகாண் ந்த
ேகாளம்	ெமல்ல	தன்னிைலக் 	வந் 	நின்றேபா 	ேகாளத்தில்	ஒ 	ப தி
இ ளி ம்	ஒ 	பாதி	ஒளியி ம்	இ க்கக்	கண்ட ம்	நிகழ்	கால	நிகழ்ச்சிகள்தான்
என்	நிைன க் 	வந்த ..விழித் ப்பார்த்த ம்	கண்ட	கன க் 	விளக்கம்	காண
யன்றதன்	விைளேவ	இந்த	சிறிய	எளிய	என்	 தல்	நாவல்.

கண்ட	விளக்கம்	சரியா	இல்ைலயா	என்பைத	இைதப்	ப த் ப்	பார்த்த	வாசக
நண்பர்க க்ேக	விட் 	வி கிேறன்.	)	

					எங் 	பார்த்தா ம்	உன்	ேபச் .	எங் 	பார்த்தா ம்	உன்	நிைன கள்.எங்
பார்த்தா ம்	நீ	நீயாக	இல்லாமல்	உன்	நிைனவாக	மாறி	இ க்கிறாய்.	பா .!	மக்கள்
மன்றத்தின்	இந்த	ஆண் 	விழா.மக்கள்	உள்ளங்களில்	களிப் 	விழாவாக
இ ந்தி க் ம்	நீ	நீயாக	எங்கள்	மத்தியில்	இ ந்தி ந்தால்.....!
					சிந்திப்பவன்	ஆழ்ந் 	சிந்திக்க	ேவண் ம்,	சிந்திக்காதவன்	சிந்திக்கத்
வங்க	ேவண் ம்	என் 	எங்க க்ெகல்லாம்	 றி	வந்த	நீ	சிந்தித்ேத	மைறந்

விட்டாேய..!	அதனால்	தாேன	உன்	ேபச் ம்	ெசய ம்	 ரியாத	 திராக	இ ந்த .

				ஆயிரக்	கணக்கானவர்கள்	 ம்	 ட்டங்களிெலல்லாம்	தனி	மனிதன்	என்ன
நிைனக்கிறான்	எப்ப 	வாழ்கிறான்	என்ெறல்லாம்	எண்ணிக்	 ழம் ம்	நீ
ழப்பத்ைதத்	தீர்த் க்	ெகாள்ளத்தான்	எல்ேலா ைடய	நிைனவி ம்	கலந்

விட்டாயா,?	பா .!	இந்தியா	ெபற்ற	 தந்திரம்	ஒ வரால்	கிைடக்கப்	ெபறாத .



அ ேபால்	இந்த	ச தாய	மாற்ற ம்	ஒ வரால்	ஆகா 	என் 	எண்ணித்தான்
உன்ைனேய	அதற்காக	அர்ப்பணித் க்	ெகாண்டாயா.?	 கழ்	ெபற் 	வளர்ந்தி ந்த
நம்	மக்கள்	அரித்ெத க்கப்	பட்ட	ஓைலச்	 வ களாக	மாறி	வ வ 	காணப்
ெபா க்காமல்	 திய	நகல்	எ த் ப்	 ப்பிக்க	 யன்றாேய.	உன்	 யற்சி	ெவற்றி
அைடந் 	வ வைத	நீ	காண்கிறாயா.?	உனக் 	அ 	 ம்	ஏெனன்றால்	நீதான்
நீயாக	இல்லாமல்	உன்	நிைனவாக	மாறி	எங் ம்	இ க்கிறாேய.	!
					கற் ரப்	பாத்தி	கட் ,	கத் ரி	எ 	ேபாட் க்	கமழ்	நீர்ப்	பாய்ச்சிப்	ெபாற் ர
உள்ளியதைன	விைதத்தா ம்	அதன்	 ணத்ைதேய	ெபா ந்தக்	காட் ம்	என்
உணர்ந்தவன்	நீ,	உன்	ெதாண்ெடல்லாம்	விழ க்கிைறத்த	நீர்	ேபாலா ேமா	என்
கலங்கித்தான்	காலனிடம்	ெசன் 	விட்டாயா.?

					 ங்கிக்	கனாக்	காண்பவர்க க் 	வாழ்க்ைக	இன்ப	ெவள்ளமாகத்
ேதான் ம்.	விழித் ப்	பார்ப்பவர்க க் த்தான்	வாழ்க்ைக	ஒ 	கடைமக்	கடலாகத்
ேதான் ம்	என்பாேய.!	அந்தக்	கடைமக்	கடலிேலேய	 ழ்கி	விட்டாேய.!	பா .	!
நியாயத்தின்	மாறி	வ ம்	மதிப் கைள	வாழ்வில்	 ரிந் 	ெகாள்ளாவிட்டால்.அ
ன்ப	மயமாகேவ	விளங் ம்	என் 	அறி த் வாேய,	 ரிந் 	ெகாண்ட	உன்

வாழ்க்ைக	இன்பமய	மானதாகத்தான்	இ ந்ததா.?
				பசித்தி ப்பவன்	 ன் 	ஆண்டவன்	ேசாற் 	உ வில்தான்	வர	 ம்	என்ற
காந்தியின்	வாக்ைக	நிைன த் வாேய	,உன்னால்	அவர்கள்	 ன்	உன்	உ வில்
வர	 யா 	என் தான்	நீ		நீயாக	இல்லாமல்	உன்	நிைனவாக	மாறி	விட்டாயா.	?
	

				பா 	எண்ண	எண்ண	சித்தம்	கலங் கிற .மனத்ைத	இ ள்	 ழ்கிற .
இ ண்ட	வாழ்வின்	வி 	ெவள்ளியாகத்தான்	உன்ைன	நீயாக	இல்லாமல்	உன்
நிைனவாகக்	காண்கிேறாமா.!
			பா ,!	அஞ்சா	ெநஞ்சம்	பைடத்தவன்	நீ	உன்	ெசாந்த	வாழ்க்ைகயில்
ேதால்விகைளக்	கண் 	அஞ்சி	விட்டாயா.?	உன்	மைறவாவ 	அந்தத்	ேதால்விைய
ெவற்றிப்	பாைதயில்	தி ப் ம்	என் தான்	நீ	நீயாக	இல்லாமல்	உன்	நிைனவாக	மாறி
விட்டாயா.?
			பா ,	!	நீயாக	இல்லாமல்	நிைனவாக	எங்கள்	உள்ளங்களில்	நந்தா	விளக்காக
எரி ம்	உனக் ,	நீ	நிைனத்த	வற்ைற	 ப்பேத	நாங்கள்	ெசய்ய	ேவண் ய	கடைம.
!	நடத்தி	 ப்ேபாம்	என் 	உ தி	 கிேறாம்.	அ ேவ	எங்கள்	நிைனவில்
என்ைறக் ம்	இ க்கப்	ேபா ம்	உனக் 	நாங்கள்	ெசய் ம்	அஞ்சலி.!	“	
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